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Högtidlig sammankomst vid domstolen

Press och information

Ordföranden för och ledamöterna av Europeiska kommissionen avger högtidlig
försäkran inför Europeiska unionens domstol

Ordföranden för och ledamöterna av Europeiska kommissionen har vid en högtidlig sammankomst
vid Europeiska unionens domstol i dag klockan 15.00 avgett den högtidliga försäkran som
föreskrivs i fördragen. Närvarande vid sammankomsten var hans kungliga höghet storhertigen av
Luxemburg, ordföranden i Storhertigdömet Luxemburgs deputeradekammare Fernand ETGEN och
Storhertigdömet Luxemburgs premiärminister Xavier BETTEL. Innan kommissionens ordförande
och ledamöter avlade denna högtidliga försäkran höll ordföranden för Europeiska unionens
domstol, Koen LENAERTS, ett anförande (se bilaga).
Följande personer har avlagt högtidlig försäkran: Ursula VON DER LEYEN, ordförande, Frans
TIMMERMANS, verkställande vice ordförande, Margrethe VESTAGER, verkställande vice
ordförande, Valdis DOMBROVSKIS, verkställande vice ordförande, Josep BORRELL
FONTELLES, vice ordförande, Vĕra JOUROVÁ, vice ordförande, Dubravka ŠUICA, vice
ordförande, Margaritis SCHINAS, vice ordförande, 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, Virginijus SINKEVIČIUS.
I fördragen finns inga föreskrifter om de exakta formerna för avläggandet av den högtidliga
försäkran, men kommissionen har alltid lagt stor vikt vid att försäkran ska avläggas inför
Europeiska unionens domstol. Den nya kommissionen har anslutit sig till denna starka tradition och
har vinnlagt sig om att mycket snabbt – endast några veckor efter att ha inlett sin verksamhet –
avlägga högtidlig försäkran inför Europeiska unionens domstol.
Den högtidliga försäkran som ordföranden för och ledamöterna av Europeiska kommissionen
avger har följande lydelse:
”Jag har av Europeiska rådet utsetts till ledamot av Europeiska kommissionen, efter det att
Europaparlamentet vid omröstning har lämnat sitt godkännande.
Jag förbinder mig högtidligen:

-

att jag vid utövandet av mitt ämbete ska iaktta fördragen och Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna,

-

att jag ska fullgöra mina uppgifter med fullständig oavhängighet, i unionens
allmänna intresse,

-

att jag vid utförandet av mina uppgifter varken ska begära eller ta emot
instruktioner från någon regering eller någon institution, organ eller byrå,
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-

att jag ska avhålla mig från varje handling som är oförenlig med mina skyldigheter
eller med utförandet av mina uppgifter.

Jag konstaterar formellt att varje medlemsstat enligt fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt har en skyldighet att respektera kommissionsledamöternas oavhängighet och att inte
söka påverka ledamöterna när de utför sina uppgifter.
Jag förbinder mig vidare att såväl under som efter min ämbetstid respektera de förpliktelser som
följer med ämbetet, särskilt skyldigheten att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagande av
vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden.”

Detta är en icke-officiell handling avsedd för massmedia och den är inte bindande för domstolen.
Kontaktperson för press: Gitte Stadler  +352 4303 3127
Bilder från den högtidliga sammankomsten finns tillgängliga på "Europe by Satellite"  +32 2 296 41 06.
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Bilaga

Anförande av ordföranden Lenaerts
I artikel 245 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att kommissionens
ledamöter, när de tillträder, ska avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin ämbetstid
respektera de förpliktelser som följer med ämbetet.
Det finns inga föreskrifter om de exakta formerna för avläggandet av denna högtidliga försäkran,
men enligt en lång tradition äger detta rum inför domstolen. Denna tradition har ett dubbelt
symbolvärde och illustrerar det åtagande att iaktta legalitetsprincipen som kännetecknar
Europeiska unionen och institutionernas – däribland kommissionens funktionssätt. Genom denna
tradition framhålls även betydelsen av de uppgifter som ankommer på kommissionen enligt
fördragen.
Det nya kommissionskollegiet, vars ledamöter alldeles strax ska avge sin högtidliga försäkran inför
domstolen, har en välbalanserad sammansättning: 12 kvinnor och 15 män, en blandning av
tidigare kommissionsledamöter och nya krafter såsom flera tidigare vice premiärministrar eller
ministrar, tidigare ledamöter av Europaparlamentet eller nationella parlament, högt uppsatta
personer inom näringslivet och finanssektorn, och även tidigare ständiga representanter vid
Europeiska unionen.
I detta kollegium finns alltså all kompetens som behövs för att effektivt möta alla de utmaningar
som Europeiska unionen för närvarande står inför och jag kommer i dag att peka på de största
utmaningarna.
Till att börja med, utgången av den folkomröstning om Förenade kungarikets medlemskap i
Europeiska unionen som hölls den 23 juni 2016 har försatt unionen i en situation som – även om
den är ett resultat av ett demokratiskt beslut – gör oss européer bedrövade och är en helt ny
situation i unionens historia. Om det, vilket allt tyder på, verkligen blir en brexit den 31 januari i år
kommer kommissionen ofrånkomligen att spela en mycket viktig roll för att säkerställa att Förenade
kungarikets utträde äger rum under ordnade former, särskilt under den övergångsperiod som
fastställts i utträdesavtalet. Kommissionen kommer särskilt att ha en framträdande roll i
förhandlingarna om arten av och innehållet i de framtida förbindelserna mellan Förenade
kungariket och unionen.
Vidare mångdubblas ansträngningarna på alla nivåer – lokalt, nationellt, EU, globalt – för att öka
medvetenheten om klimatförändringarna vars oroväckande påverkan blir mer och mer märkbar på
ekosystemen och den biologiska mångfalden och givetvis även på vår hälsa. Denna globala
rörelse går hand i hand med strävan efter en samhällsmodell och en utveckling som är mer hållbar
från ett miljö- och energiperspektiv.
I det avseendet är det mycket glädjande att den nya kommissionen så snabbt har velat förverkliga
en av sina prioriteringar – kanske rent av den främsta prioriteringen – i sitt handlingsprogram. Jag
tänker på det nya kommissionskollegiets presentation, den 11 december förra året, således bara
några dagar efter tillträdet, av den ambitiösa ”europeiska gröna given” (”European Green Deal”),
som syftar till att göra Europeiska unionen koldioxidneutral till år 2050.
En annan stor utmaning är hanteringen av den migrationskris som berör Europa sedan ett tiotal år.
Krisen skapar stor oro hos unionens medborgare och ger näring åt proteströster och strömningar
som fokuserar på den egna identiteten i ett flertal medlemsstater. Migrationskrisen är en fråga som
splittrar och ger upphov till ibland skarpa spänningar mellan medlemsstaterna. Det är en stor
utmaning för de politiska organen att försöka minska dessa spänningar genom att föreslå åtgärder
vilka, i enlighet med vad som anges i artikel 67.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
”grundar sig på solidaritet mellan medlemsstaterna och som är rättvis[a] för medborgare i
tredjeländer”.
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På senare tid, har det i vissa medlemsstater uppstått oro vad gäller respekten för rättsstaten och
för demokratin och de grundläggande fri- och rättigheterna. Som en följd härav har domstolen
ombetts att pröva en rad mål, särskilt mål om förhandsavgörande. Denna gemensamma
värdegrund vilken, såsom ni, fru ordförande, med rätta skrev i er handlingsplan, utgör ”unionens
främsta kännetecken”, kan inte bli föremål för några som helst kompromisser eller eftergifter.
Migrationskrisen och frågor som rör rättsstaten är bland de främsta orsakerna till den rådande EUskepsisen. En utmaning som kommissionen och alla EU-institutioner kommer att stå inför under de
kommande åren består i att, i kommunikationen med medborgarna, med ett enkelt och direkt tilltal,
lägga ännu mera vikt vid det mervärde som Europeiska unionen tillför. Detta mervärde har en
sådan lyskraft att det borde kunna stå emot alla former av fake news eller missbruk.
Den europeiska integrationen har förvandlat en kontinent, som under århundraden splittrats av
krig, till ett område med fred och välstånd, där enskilda personers rättigheter och friheter och
demokratins värden inte endast är tomma ord. Genom den europeiska integrationen har
levnadsstandarden i varje medlemsstat ökat markant, såväl i de grundande medlemsstaterna som
i de som under senare tid har anslutit sig till Europeiska unionen.
En Europeisk union som vill uppfattas som rättvis måste även bekämpa skatte- och
socialförsäkringsbedrägerier. Sådana beteenden kan nämligen till viss del överskugga de
obestridliga fördelar som den stora europeiska marknaden ger både enskilda medborgare och
företag. Den europeiska ekonomiska modellen, som är ett resultat av årtionden av integration och
tillnärmning av de nationella rättssystemen, kan bara vinna stöd om den förenar målen att uppnå
välstånd, rättvis beskattning och social rättvisa.
Samhällets digitalisering är en annan utmaning som Europa står inför. Utvecklingen på it-området
aktualiserar känsliga frågor, bland annat vad gäller skyddet av privatlivet och personuppgifter och
vad gäller säkerhet och etik.
Till sist, Europa är inte isolerat från omvärlden utan upprätthåller både bilaterala och multilaterala
förbindelser med resten av världen. Målen att åstadkomma såväl välstånd på medellång och lång
sikt på vår kontinent som internationell fred och säkerhet och en hållbar utveckling kan endast
uppnås genom en konstruktiv dialog med våra partner.
Jag vill här återigen betona den viktiga roll som tillkommer unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik, som tillika är kommissionens vice ordförande. Detta ämbete, som
inrättades genom Lissabonfördraget, har konsoliderat och förstärkt den funktion som den tidigare
höga representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken fullgjorde genom att
utvidga den höga representantens ansvarsområden till att omfatta alla delar av unionens externa
befogenheter.
Frågor som säkerhet, ekonomi, migration och till och med klimatet går in i varandra och den höga
representantens sakkunskap och ”helhetsgrepp” är avgörande för att säkerställa att unionen
agerar konsekvent inom ramen för sina yttre åtgärder. I och med att den höga representanten
dessutom gör det möjligt för Europeiska unionen att tala med en röst på den internationella arenan,
bidrar denna funktion till att unionen blir en viktig aktör i arbetet för att uppnå global fred och
säkerhet, särskilt i syfte att lösa internationella konflikter.
Alla dessa komplicerade och känsliga utmaningar som kommissionen står inför – samtidigt som
den ska bekämpa ojämlikhet av alla slag och fortsätta den ständiga kampen mot terrorism,
organiserad brottslighet, och regimer som gör sig skyldiga till brott mot mänskligheten och
kränkningar av mänskliga rättigheter – kräver lämpliga åtgärder, anpassade efter de mål som
eftersträvas med den europeiska integrationen och skyddet av de grundläggande värden som
denna bygger på.
Ansvaret för dessa åtgärder – och jag tänker då särskilt på de som syftar till att upprätthålla
rättsstatsprincipen och skydda de grundläggande rättigheterna – delas av alla, medlemsstater och
EU-institutioner.
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I det sammanhanget har kommissionen en särskilt viktig roll att spela i sin egenskap av
”fördragens väktare” som ger den befogenhet att vända sig till domstolen för att denna ska
fastställa ett fördragsbrott eller utdöma påföljder när en av dess domar inte har följts.
Oavsett om kommissionens initiativ är av lagstiftande art eller syftar till rättskipning påverkar de
direkt unionsdomstolens verksamhet genom att utvidga det materiella området för olika slag av
tvister som denna kan komma att pröva.
Detta illustrerar det nära samspelet mellan de uppgifter som ankommer på kommissionen
respektive unionsdomstolen. Kommissionen ska, i egenskap av politisk institution, i samtliga fall
verka för unionens allmänna bästa och främja tillämpningen av unionens primär- och sekundärrätt.
Domstolen, i egenskap av rättslig myndighet, är en garant för en objektiv, oberoende och opartisk
rättskipning på de områden som omfattas av unionsrätten. Båda institutionerna bidrar till
uppnåendet av samma mål, närmare bestämt ett samstämmigt genomförande av unionens politik
på olika områden och konsolidering av allt som byggts upp i det europeiska integrationsarbetet och
av de värden som ligger till grund för detta.
Fru ordförande, ärade ledamöter av kommissionen,
Era personliga egenskaper kombinerade med erfarenheter från er tidigare yrkesbana och de
mycket ansvarsfulla uppdrag ni har fullgjort under hela er karriär gör det möjligt att förutspå att ni
kommer att kunna möta de stora utmaningar ni står inför och framgångsrikt fullgöra era nya
uppdrag.
Å domstolens och dess ledamöters vägnar vill jag framföra våra varma lyckönskningar och uttrycka
vår innerliga önskan att ni kommer att lyckas i era ansträngningar för att stärka Europa och lyfta
fram det ovärderliga mervärde som Europa tillför både medborgare och företag på vår kontinent.
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