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Rapport-Ett parlament i väntans tider 

 

Inledning 

 

I EU-valet i våras röstade 200 000 000 EU-medborgare, det högsta valdeltagandet på 20 år. 

Väljarna har valt sina representanter och 751 ledamöter från EU:s medlemsstater har givits 

förtroende att forma och påverka unionens politik. För att komma igång med det är valet av 

en ny kommission ett viktigt steg, och det har i hög grad präglat höstens arbete. Det har 

hållits utfrågningar, omröstningar och spekulationerna har varit många kring vilka som 

riskerar att inte godkännas av parlamentet och när kommissionen kommer att tillträda.  

 

Förhoppningen är att kommissionen som helhet ska godkännas av parlamentet så snart som 

möjligt för att det viktiga lagstiftningsarbetet ska kunna påbörjas. Men trots att valet av 

kommissionen fördröjts är det mycket på gång, inte minst i utskotten och i den nybildade 

Renew-gruppen. En stor del av Renew, den idag tredje största gruppen i parlamentet är nya 

ledamöter vilket gör ett starkt och gott ledarskap viktigt. Dessvärre är många missnöjda med 

den nuvarande gruppledaren vilket skapar irritation och frustration.  

 

Denna rapport kommer fokusera på dels valet av en ny kommission, dels på arbetet i och 

formandet av Renew-gruppen. 

 

Val av ny kommission  

Ursula von der Leyen valdes av parlamentet i juli tidigare i år och blir den första 

kvinnan i rollen som kommissionens ordförande. I början av september 

presenterades förslaget till ny kommission och en månad in i min praktikperiod, i 

slutet av september började utfrågningarna. Det var intensiva och spännande dagar 

med utfrågningar från tidig förmiddag till sen eftermiddag. Efter 15 minuters 

anförande från den föreslagna kommissionären själv väntade tre timmars utfrågning 

av ledamöterna. Det var tuffa frågor och ledamöterna och flera av de politiska 

grupperna var beredda att rösta ner de kandidater som de inte ansåg leva upp till 

de kvalifikationer och kompetenser som kan förväntas utifrån den föreslagna 

kommissionärens portfölj. 

 

Ursprungstanken var att det skulle fattas beslut om kommissionen i Strasbourg den 

23 oktober och att den skulle tillträda 1 november. Vi står dock fortfarande utan en 

kommission på plats då den ungerska, rumänska och franska kandidaterna inte 

godkändes. Att det drar ut på tiden att få en kommission på plats har inträffat tre 

gånger förut, senast år 2009 då det dröjde fram till januari innan kommissionen 
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hade tillträtt. Fram till dess att den nya kommissionen tillträder är det den gamla 

kommissionen som arbetar vidare som en interimskommission, motsvarande en 

övergångsregering. 

 

Att Rumänien och Ungerns förslag på kommissionärer inte skulle gå vidare kom 

tidigt i processen då de inte klarade förhandsgranskningen på grund av att 

intressekonflikter ansågs föreligga för båda kandidaterna. Mer oväntat var att den 

franska tilltänkta kommissionären Sylvie Goulard inte stöddes av parlamentet. Hon 

frågades ut två gånger men blev trots en andra chans inte godkänd. Det får ses 

som ett bakslag för Frankrike, det var första gången ett så pass stort lands förslag 

till kommissionär nekades. Spekulationerna var många kring vad som ledde till att 

hon inte fick parlaments förtroende. Vi menar att det delvis var ett resultat av en 

politiserad process där vissa av partigrupperna på grund av politiska skäl snarare än 

av hänsyn till kompetens och kvalifikationer valde att rösta nej, exempelvis för att 

visa sitt motstånd till Macron som stod bakom nomineringen. Det har också förts 

fram att det var på etiska grunder då Goulard hade anklagelser mot sig att hon 

under tiden som europaparlamentariker använt EU-pengar till att avlöna en 

assistent som inte arbetade för Europaparlamentet utan för partiet i Frankrike. 

 

Den 14 november hölls återigen utfrågningar, denna gång med de nya förslagen på 

kommissionärer från Frankrike, Ungern och Rumänien. Den franska och rumänska 

kandidaten godkändes efter utfrågningen medan Ungerns förslag på kommissionär, 

Olivér Várhelyis, ombads förtydliga och återkomma till parlamentet med svar på 

frågor, bland annat om hans syn på den politik som bedrivs av Viktor Orbán. Efter 

dessa förtydliganden är nu samtliga förslag på kommissionärer godkända. 

 

Ännu har dock Storbritannien inte förslagit någon kandidat, trots att Ursula von den 

Leyen vid upprepade tillfällen bett om det. Den 13 november kom Storbritanniens 

ambassadör med ett tydligt besked om att de inte kommer föreslå någon 

kommissionär innan nyvalet den 12 december. Vad konsekvenserna av detta blir 

diskuterades flitigt efter beskedet och här finns olika åsikter, även inom EU:s 

rättsliga tjänst. Enligt fördraget åligger det varje medlemsstat att nominera varsin 

kandidat vilket gör Storbritanniens agerande till ett fördragsbrott. Detta har 

resulterat i att kommissionen inlett en överträdelseprocess mot Storbritannien där 

de brittiska myndigheterna ålagts att senast den 22 november ge besked. Den 

allmänna bilden är att det är möjligt att rösta om kommissionen utan en 

kommissionärskandidat från Storbritannien och att processen därmed inte 

nödvändigtvis fördröjs av detta. Det finns en stark politisk vilja att kommissionen 

ska tillträda och Ursula von der Leyen är fortsatt inställd på att den nya 

kommissionen ska fattas beslut om i Strasbourg den 27 november och tillträda den 

1 december. Fördraget är inte helt tydligt kring vad som gäller och det finns 

utrymme för tolkning. Det verkar här som att politikens vilja kommer gå igenom 

och att kommissionen tillträder i december utan en kommissionär från 

Storbritannien.  
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Renew-gruppen 

Renew är den tredje största gruppen i parlamentet och är därmed en viktig kraft för 

att Europa ska kunna ta täten i frågor som miljö och klimatfrågor, kampen mot 

högerpopulismen och frihandel. Det är ett starkt mandat som givits liberala krafter 

från EU:s medborgare som måste mötas med progressiva förslag, ansvarstagande 

och handlingskraft. Som EU-parlamentariker som suttit en mandatperiod ses man 

som erfaren bland den stora mängden nya parlamentariker som tagit plats i Bryssel 

och likaså i Renew-gruppen. Det har varit en skakig början för den nya gruppen där 

flera ledamöter upplever bristande ledarskap från nya rumänska gruppledaren 

Dacian Ciolos. I ett läge där gruppen behöver enas och konsolideras försvåras det 

dels på grund av läget i gruppen dels på grund av att den nya kommissionen ännu 

inte tillträtt. Gruppmötena är röriga till följd av att gruppledaren inte ger tillräcklig 

information och att strukturen på mötena är bristfällig. Renew kan komma att fylla 

en betydelsefull roll i parlamentet men då krävs det att ledamöterna känner sig 

inkluderade i arbetet och att gruppen uppfattas som seriös gentemot övriga 

politiska grupper. Vad som blir lösningen är ännu ovisst. Många verkar överens om 

att det är viktigt med ökad samstämmighet i gruppen för att komma fram till 

gemensamma mål och ge mening till mötena och flera lyfter att Renew Europe 

måste leva upp till sitt namn, att förnya Europa.  

 

Samtidigt pågår arbetet i utskotten och samtliga utskott har en grupp där 

medlemmar inom Renew som sitter i respektive utskott träffas för att förbereda sig 

och komma fram till gemensamma ståndpunkter inför utskottsmötena. I EMPL, 

utskottet för sysselsättning och sociala frågor är det tydligt att Centerpartiets 

position om att den sociala pelaren inte ska utarbetas eller utvidgas inte delas av 

den stora merparten. Samma sak gäller ledamöterna inom Renew där många av 

ledamöterna stödjer den sociala pelaren. Här spelar därför Centerpartiet en viktig 

roll i att påtala varför det inte är rätta vägen framåt och vi arbetar aktivt med att 

föra fram våra synpunkter och bidra till att sociala pelaren inte utvidgas på det sätt 

som flera medlemsstater och ledamöter propagerar för.   

 

Avslutande reflektioner 

Det är en spännande tid att befinna sig i Bryssel. En ny kommission ska väljas, de 

olika majoriteterna i parlamentet ska prövas och grupperna ska hitta sina 

fokusfrågor och komma samman. Min förhoppning är att som Ursula von der Leyen 

uttalat är målet kommissionen ska komma på plats den 1 december. Ambitiösa mål 

har uttalats av den föreslagna kommissionen på exempelvis miljöområdet, 

efterlevnaden av rättsstatens principer och EU:s gemensamma migrationspolitisk. 

Det blir en intressant period framöver där jag särskilt ser fram emot att följa den 

nya kommissionens arbete, lagstiftningsarbetet och Renew-gruppens utveckling. 
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