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Højtideligt retsmøde ved Domstolen 

 

Højtidelig forsikring afgivet af Europa-Kommissionens formand og medlemmer for 
Den Europæiske Unions Domstol 

 

Under et højtideligt retsmøde ved Den Europæiske Unions Domstol dags dato kl. 15.00 har 
Europa-Kommissionens formand og medlemmer afgivet den højtidelige forsikring, som er 
foreskrevet i traktaterne, under overværelse af Hans Kongelige Højhed Storhertugen af 
Luxembourg, formanden for Storhertugdømmet Luxembourgs deputeretkammer, Fernand ETGEN, 
og Storhertugdømmet Luxembourgs premierminister, Xavier BETTEL. Inden Kommissionens 
formand og medlemmer afgav denne højtidelige forsikring, holdt Koen LENAERTS, præsident for 
Den Europæiske Unions Domstol, en tale (se bilag). 

Den højtidelige forsikring blev afgivet af Ursula VON DER LEYEN, formand, Frans TIMMERMANS, 
ledende næstformand, Margrethe VESTAGER, ledende næstformand, Valdis DOMBROVSKIS, 
ledende næstformand, Josep BORRELL FONTELLES, næstformand, Vĕra JOUROVÁ, 
næstformand, Dubravka ŠUICA, næstformand, Margaritis SCHINAS, næstformand, samt 
Johannes HAHN, Mariya GABRIEL, Nicolas SCHMIT, Paolo GENTILONI, Janusz 
WOJCIECHOWSKI, Thierry BRETON, Elisa FERREIRA, Stella KYRIAKIDES, Didier REYNDERS, 
Helena DALLI, Ylva JOHANSSON, Janez LENARČIČ, Adina VĂLEAN, Olivér VÁRHELYI, Jutta 
URPILAINEN, Kadri SIMSON og Virginijus SINKEVIČIUS. 

Selv om traktaterne ikke foreskriver den nærmere fremgangsmåde for afgivelsen af den højtidelige 
forsikring, har Kommissionen altid tillagt det stor betydning, at den afgives for Den Europæiske 
Unions Domstol. Den nye Kommission har bekræftet sin stærke tilslutning til denne tradition, idet 
den har ønsket at afgive højtidelig forsikring for Domstolen meget hurtigt, blot nogle uger efter, at 
den har påbegyndt sin virksomhed. 

Den højtidelige forsikring, som blev afgivet af Europa-Kommissionens formand og medlemmer, er 
sålydende: 

»Som medlem af Europa-Kommissionen, udnævnt af Det Europæiske Råd og godkendt ved en 
afstemning i Europa-Parlamentet, forsikrer jeg højtideligt: 

at jeg under udførelsen af mit hverv vil overholde Den Europæiske Unions traktater og charter om 
grundlæggende rettigheder 

at jeg vil udføre mine opgaver i fuldkommen uafhængighed, i Unionens almene interesse 

at jeg under udførelsen af mit hverv hverken vil søge eller modtage instruktioner fra nogen 
regering, nogen institution, noget andet organ eller nogen anden organisation 

at jeg vil afholde mig fra enhver handling, der er uforenelig med mit hverv eller udførelsen af mine 
opgaver. 

Jeg tager den forpligtelse til efterretning, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i henhold til hvilken hver medlemsstat har forpligtet sig til at respektere denne 
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grundsætning og til ikke at forsøge at påvirke Kommissionens medlemmer under udførelsen af 
deres hverv. 

Jeg forsikrer endvidere, at jeg såvel i min tjenesteperiode som efter, at denne er afsluttet, vil 
overholde de forpligtelser, der følger med mit hverv, i særdeleshed pligten til efter 
tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af 
visse hverv eller opnåelse af visse fordele.« 

 

Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen. 

Kontakt i Kontoret for Presse og Information: Gitte Stadler  (+352) 4303 3127 

Billeder fra det højtidelige retsmøde kan fås via »Europe by Satellite«  (+32) 2 2964106 
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Bilag 

 

Tale ved Domstolens præsident Koen Lenaerts 
 

»Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bestemmer i artikel 245, at Kommissionens 
medlemmer ved indsættelsen i hvervet afgiver en højtidelig forsikring, hvorefter de, såvel i deres 
tjenesteperiode som efter at denne er afsluttet, vil overholde de forpligtelser, der følger med deres 
hverv. 

Der er ganske vist ikke fastsat udtrykkelige regler herom, men det er en veletableret praksis, at 
denne højtidelige forsikring afgives for Domstolen. Der er en dobbelt symbolik i denne praksis, der, 
understreger den bestræbelse på at værne om lov og ret, der kendetegner Den Europæiske Union 
og dens institutioners – herunder Kommissionens – virkemåde. Den fremhæver ligeledes 
betydningen af de opgaver, som Kommissionen skal udføre i henhold til traktaterne. 

Det nye kommissærkollegium, hvis højtidelige forsikring om lidt vil blive afgivet for Domstolen, er i 
flere henseender velafbalanceret: 12 kvinder og 15 mænd, en kombination af afgående 
kommissærer og nye talenter, flere tidligere premierministre eller ministre, tidligere – europæiske 
eller nationale – parlamentsmedlemmer, fremtrædende personligheder fra den økonomiske og 
finansielle verden og tidligere faste repræsentanter ved Den Europæiske Union. 

Det er således et team, der råder over alle nødvendige kompetencer for effektivt at håndtere de 
udfordringer, som Den Europæiske Union p.t. står over for. Jeg vil i dag gerne fremdrage de 
vigtigste af disse udfordringer. 

For det første har resultatet af folkeafstemningen den 23. juni 2016 om Det Forenede Kongeriges 
medlemsskab af Den Europæiske Union bragt Unionen i en situation, der, selv om den er 
resultatet af et demokratisk truffet valg, bedrøver os som europæere, og som er hidtil helt ukendt i 
den europæiske konstruktions historie. Hvis brexit, sådan som alt tyder på, således faktisk finder 
sted den 31. januar i år, vil Kommissionen uundgåeligt skulle spille en fremtrædende rolle med 
henblik på at sikre Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden, særligt under den 
overgangsperiode, som er fastsat i udtrædelsesaftalen, såvel som i forhandlingerne om karakteren 
og indholdet af de fremtidige relationer mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. 

For det andet øges indsatsen på alle niveauer – lokalt, nationalt, europæisk, globalt – med henblik 
på at højne bevidstheden om klimaforandringerne og deres stadigt tydeligere og mere 
foruroligende indvirkning på bl.a. økosystemer og biodiversitet og givetvis også vores sundhed. 
Denne globale bevidstgørelsesbevægelse går hånd i hånd med en søgen efter en samfunds- og 
udviklingsmodel, der er mere »holdbar« – mere »bæredygtig« – i miljø- og energimæssig 
henseende. 

I denne forbindelse kan vi kun glæde os over den hurtighed, hvormed den nye Kommission har 
ønsket at konkretisere en af sine prioriteter – om ikke prioriteten – i dens handlingsprogram. Jeg 
tænker her på fremlæggelsen den 11. december sidste år – dvs. få dage efter det nye 
kommissærkollegiums tiltrædelse – af den ambitiøse »europæiske grønne pagt« (»European 
Green Deal«), der sigter mod »CO₂-neutralitet« for Den Europæiske Union i 2050. 

En yderligere central udfordring er håndteringen af migrationskrisen, som vores kontinent allerede 
har været berørt af gennem et årti. Denne krise hører til blandt de spørgsmål, der giver anledning 
til størst bekymring blandt europæiske borgere, og giver næring til afgivelse af proteststemmer og 
identitetsmæssig afskærmning i mange medlemsstater. Som et emne, der, om noget, deler 
vandene, er den også kilde til undertiden stærke spændinger mellem medlemsstaterne. Det er en 
central udfordring for de politiske instanser at dæmpe disse spændinger ved hjælp af 
foranstaltninger, der, som foreskrevet i artikel 67, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde, »bygger på solidaritet mellem medlemsstaterne, og som er retfærdig[e] over for 
tredjelandsstatsborgere«. 

I den seneste tid er der opstået bekymring med hensyn til respekten for retsstaten, demokratiet og 
de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i flere medlemsstater, hvilket har ført til en 
stigning i antallet af – navnlig præjudicielle – sager for Domstolen. I forhold til dette fælles 
værdigrundlag, der, som De ganske rigtigt skriver i Deres handlingsplan, høje formand, udgør 
»Unionens varemærke«, kan der ikke gås på kompromis eller gives nogen form for indrømmelse. 

Migrationskrisen og sager med tilknytning til retsstaten hører til blandt hovedårsagerne til den 
herskende euroskepsis. Det vil i de kommende år være en udfordring for Kommissionen, såvel 
som for samtlige europæiske institutioner, i endnu højere grad at fremhæve den merværdi, som 
Den Europæiske Union repræsenterer, i kommunikationen med borgerne, i et enkelt og direkte 
sprog. Denne merværdi er så klar, at den burde kunne modstå enhver form for fake news eller 
tilsigtet misbrug. 

Helt grundlæggende har den europæiske konstruktion forvandlet et kontinent, der var sønderrevet 
af krige gennem århundreder, til et område, hvor der hersker fred og velstand, og hvor individuelle 
rettigheder og frihedsrettigheder ikke reduceres til begreber uden praktisk betydning. Den har 
hævet levestandarden for borgerne i alle medlemsstater betragteligt, hvad enten der er tale om 
stiftende medlemsstater eller medlemsstater, der er tiltrådt Den Europæiske Union på et senere 
tidspunkt. 

Desuden må en Europæisk Union, der vil opfattes som retfærdig, bekæmpe tilfælde af skattesvig 
og socialt bedrageri. Sådanne tilfælde bidrager nemlig til at sløre de unægtelige fordele, som det 
store europæiske marked udgør for såvel borgere som virksomheder. Europas økonomiske model, 
der er resultatet af årtiers integration og tilnærmelse af de nationale lovgivninger, kan kun vinde 
tilslutning, hvis den forener målsætninger om velstand, fair beskatning og social retfærdighed. 

En anden udfordring for Europa vedrører digitaliseringen af samfundet. De udfordringer, som er 
forbundet med informationsteknologien, rejser mange vanskelige spørgsmål vedrørende bl.a. 
beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger, såvel som spørgsmål om sikkerhed og etik. 

Europa er endelig ikke et isoleret kontinent, men udvikler bilaterale og multilaterale forbindelser 
med resten af verden. De udfordringer, som udgøres af ikke alene vores kontinents velstand på 
mellemlang og lang sigt, men også international fred og sikkerhed og bæredygtig udvikling, kan 
kun løses i en konstruktiv dialog med vores partnere. 

Lad mig her minde om den store betydning af hvervet som Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der også er næstformand for Kommissionen. Dette 
hverv, som blev indført ved Lissabontraktaten, konsoliderede og styrkede hvervet som højtstående 
repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som det afløste, idet det udvidede dets 
beføjelser til at omfatte alle Unionens eksterne kompetenceområder. 

Da problematikker vedrørende sikkerhed, økonomi, migration og klima ofte er tæt forbundet, er 
den højtstående repræsentants ekspertise og samlede overblik afgørende med henblik på at sikre 
sammenhængen i Unionens optræden udadtil. Hertil kommer, at den højtstående repræsentant 
gør det muligt for Den Europæiske Union at tale med én stemme i international sammenhæng og 
dermed bidrager til at gøre Unionen til en vigtig aktør i forhold til fremme af fred og sikkerhed 
verden over, navnlig med henblik på løsningen af internationale konflikter. 

Alle disse komplekse og følsomme anliggender, som Kommissionen står over for, og hvortil 
kommer bekæmpelse af ulighed af enhver art såvel som den uophørlige fortsættelse af indsatsen 
mod terrorisme, organiseret kriminalitet og regimer, der er ansvarlige for forbrydelser mod 
menneskeheden og krænkelser af menneskerettighederne, kræver passende svar, der er i 
overensstemmelse med målene med det europæiske projekt og beskyttelsen af de 
grundlæggende værdier, der danner grundlaget for dette projekt. 
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Disse svar – og jeg sigter herved i særdeleshed til sådanne, der har til formål at sikre retsstaten og 
beskytte de grundlæggende rettigheder – er alles, medlemsstaternes og EU-institutionernes, 
fælles ansvar. 

I denne sammenhæng har Kommissionen en vigtig rolle at spille i sin egenskab af »traktaternes 
vogter«, der giver den beføjelse til at indbringe en sag for Domstolen med henblik på, at et 
traktatbrud fastslås, eller sanktioner pålægges i tilfælde af manglende opfyldelse af en dom fra 
Domstolen. 

Hvad enten de angår lovgivning eller domstolsprøvelse, påvirker Kommissionens initiativer direkte 
Unionens retsinstansers virksomhed, idet de udvider det materielle anvendelsesområde for de 
forskellige typer af tvister, som det tilkommer disse retsinstanser at påkende. 

Dette illustrerer det tætte samspil mellem de opgaver, der varetages af henholdsvis Kommissionen 
og Unionens retsinstanser. Kommissionen fremmer som politisk institution under alle 
omstændigheder Unionens almene interesser og gennemførelsen af EU-retten, såvel primær som 
afledt ret. Domstolen er, som retslig institution, garant for en objektiv, uafhængig og upartisk 
retspleje på de områder, som er omfattet af EU-retten. Begge bidrager til virkeliggørelsen af de 
samme mål, nemlig en gnidningsløs gennemførelse af Unionens forskellige politikker såvel som 
konsolidering af de opnåede resultater af den europæiske konstruktion og de værdier, der danner 
grundlag herfor. 

Høje formand, ærede medlemmer af Kommissionen, 

Deres personlige egenskaber såvel som Deres professionelle erfaringer og de ansvarsfulde 
poster, De har varetaget i løbet af Deres hidtidige karriere, giver anledning til at forvente, at De alle 
vil være i stand til at håndtere de store udfordringer, som venter Dem, og varetage Deres nye 
ansvar med succes. 

På vegne af Domstolen og dens medlemmer vil jeg ønske Dem hjerteligt til lykke og udtrykke et 
oprigtigt ønske om, at Deres indsats for at tilføre Europa fornyet dynamik og kaste lys over den 
uvurderlige merværdi, som Europa repræsenterer for borgere og virksomheder på vores kontinent, 
krones med succes.« 
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