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ÖVERSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN

Till följd av medlemskapet i EU har medlemsstaterna enats om att överlåta
sina befogenheter på vissa politikområden till EU-institutionerna. Det innebär
att EU:s institutioner fattar överstatliga, bindande beslut i sina lagstiftande och
verkställande förfaranden, budgetförfaranden, förfaranden för utnämningar och
författningsliknande förfaranden.

BAKGRUND (SE1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 OCH 1.1.5)

Romfördraget gav kommissionen förslags- och förhandlingsbefogenheter,
huvudsakligen på lagstiftningsområdet och området för yttre ekonomiska förbindelser,
medan beslutsrätten låg hos rådet (eller företrädare för medlemsstaternas regeringar
i fråga om utnämningar). Parlamentet hade en rådgivande funktion. Parlamentets
roll har vuxit efterhand, både på budgetområdet som en följd av reformerna 1970
och 1975 och på lagstiftningsområdet genom Europeiska enhetsakten och alla
efterföljande fördrag, först Maastrichtfördraget, i vilket medbeslutande med rådet
infördes, vilket också ökade parlamentets roll vid utnämningar. Europeiska enhetsakten
gav dessutom parlamentet befogenhet att godkänna ratificering av anslutnings-
och associeringsavtal, en befogenhet som i Maastrichtfördraget utökades till vissa
typer av internationella avtal. Amsterdamfördraget innebar betydande framsteg på
vägen mot en demokratisering av gemenskapen genom att medbeslutandeförfarandet
förenklades och utökades till nya områden och genom att parlamentets roll i samband
med utnämningen av kommissionen stärktes. Utvecklingen fortsatte i Nicefördraget,
då parlamentets befogenheter utökades avsevärt. Medbeslutandeförfarandet, enligt
vilket parlamentet har samma befogenheter som rådet, tillämpades nu på nästan alla
nya områden där rådet kunde fatta beslut med kvalificerad majoritet. Dessutom fick
parlamentet nu samma befogenheter som medlemsstaterna att hänskjuta frågor till EG-
domstolen. Lissabonfördraget innebär ytterligare ett kvalitativt steg mot full jämlikhet
med rådet när det gäller EU:s lagstiftning och budget.

LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN[1]

A. Ordinarie lagstiftningsförfarande (artiklarna 298 och 294 i EUF-fördraget)
1. Tillämpningsområde
I och med Lissabonfördraget tillkom ytterligare 40 rättsliga grunder, särskilt på området
med frihet, säkerhet och rättvisa och på jordbruksområdet, enligt vilka parlamentet

[1]Med Lissabonfördraget avskaffades samarbetsförfarandet, som hade införts genom Europeiska enhetsakten från 1986.
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nu beslutar om rättsakter med samma befogenheter som rådet. Det ordinarie
lagstiftningsförfarandet, tidigare kallat medbeslutandeförfarandet, tillämpas sålunda
på 85 rättsliga grunder. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet innefattar omröstningar
med kvalificerad majoritet i rådet (artikel 294 i EUF-fördraget). Det tillämpas dock
inte på flera viktiga områden, till exempel skattepolitik som rör direkt beskattning eller
gränsöverskridande aspekter av familjerätten. På dessa områden krävs enhällighet i
rådet.
2. Förfarande
Det ordinarie lagstiftningsförfarandet följer samma gång som det tidigare
medbeslutandeförfarandet. Formuleringen i EUF-fördraget är dock avsevärt förändrad,
och understryker framför allt rådets och parlamentets jämbördighet i förfarandet.
a. Kommissionens förslag
b. Första behandlingen i parlamentet
Parlamentet antar sin ståndpunkt med enkel majoritet.
c. Första behandlingen i rådet
Rådet antar sin ståndpunkt med kvalificerad majoritet.
På områdena social trygghet och polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga
frågor kan förslaget överlämnas till Europeiska rådet på begäran av en medlemsstat
(artiklarna 48 och 82 i EUF-fördraget). Då skjuts det ordinarie lagstiftningsförfarandet
upp till dess Europeiska rådet låter ärendet återgå till rådet (senast inom fyra månader).
Enligt artikel 82 kan minst nio medlemsstater besluta att fortsätta överläggningarna
inom ramen för ett fördjupat samarbete (artikel 20 i EU-fördraget och artiklarna 326–
334 i EUF-fördraget).
Om rådet godkänner parlamentets ståndpunkt antas rättsakten i den form som
motsvarar parlamentets ståndpunkt.
d. Andra behandlingen i parlamentet
Efter att parlamentet mottagit rådets ståndpunkt har det tre månader på sig att fatta
beslut. Det kan då
— godkänna förslaget såsom det ändrats av rådet eller avstå från att fatta beslut; i

båda fallen antas rättsakten såsom den ändrats av rådet,

— förkasta rådets ståndpunkt med absolut majoritet av ledamöterna; rättsakten antas
då inte och förfarandet avslutas,

— anta ändringar till rådets ståndpunkt med absolut majoritet av ledamöterna. Den
ändrade texten överlämnas därefter till kommissionen och rådet för yttrande.

e. Andra behandlingen i rådet
— Om rådet med kvalificerad majoritet godkänner alla parlamentets ändringar

senast tre månader efter att ha mottagit dem antas rättsakten. Ändringar som
kommissionen har yttrat sig negativt över kräver dock enhällighet i rådet.

— Om rådet inte godkänner alla ändringar ska förlikningskommittén sammankallas
inom sex veckor.
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f. Förlikning
— Förlikningskommittén består av lika många företrädare för rådet och parlamentet

och biträds av kommissionen. Den behandlar parlamentets och rådets
ståndpunkter och har sex veckor på sig att utarbeta ett gemensamt förslag, stött
av en kvalificerad majoritet i rådet och en majoritet av parlamentets företrädare.

— Om förlikningskommittén inte kan komma överens om ett gemensamt förslag inom
tidsfristen, avslutas förfarandet och rättsakten antas inte.

— Om den däremot lyckas nå en överenskommelse översänds det gemensamma
förslaget till rådet och parlamentet för deras godkännande.

g. Avslutning av förfarandet (tredje behandlingen)
— Rådet och parlamentet har sex veckor på sig att godkänna det gemensamma

förslaget. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet och parlamentet med enkel
majoritet av de avgivna rösterna.

— Rättsakten antas om rådet och parlamentet godkänner det gemensamma
förslaget.

— Om någon av de båda institutionerna inte antar den föreslagna rättsakten inom
den fastställda fristen, avslutas förfarandet och rättsakten antas inte.

Under de senaste åren har antalet rättsakter som antas vid första behandlingen efter
informella förhandlingar mellan rådet och parlamentet ökat betydligt.
Det finns vissa tilläggsbestämmelser som gör det möjligt för Europeiska rådet att utöka
tillämpningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet till områden som normalt sett är
undantagna från det (till exempel socialpolitik – artikel 153.2 i EUF-fördraget).
B. Samrådsförfarande
Innan rådet fattar beslut ska det beakta Europaparlamentets yttrande och, i
förekommande fall, yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
och Regionkommittén. Detta samråd är obligatoriskt. Om det inte genomförs blir den
antagna rättsakten olaglig och kan upphävas av EU-domstolen (se domarna i mål
138/79 och 139/79). Om rådet har för avsikt att avsevärt förändra den föreslagna
rättsakten ska det på nytt höra parlamentet (se dom i mål 65/90).
C. Godkännandeförfarande
1. Tillämpningsområde
Som en följd av Lissabonfördraget tillämpas godkännandeförfarandet på i synnerhet
bestämmelsen om övergripande budgetflexibilitet, enligt vad som anges i artikel 352
i EUF-fördraget (f.d. artikel 308 i EG-fördraget). Andra exempel är åtgärder
för att bekämpa diskriminering (artikel 19.1 i EUF-fördraget) och medlemskap
i unionen (artiklarna 49 och 50 i EU-fördraget). Dessutom krävs parlamentets
godkännande för associeringsavtal (artikel 217 i EUF-fördraget), unionens anslutning
till Europakonventionen (artikel 6.2 i EU-fördraget) samt avtal som skapar en särskild
institutionell ram, har betydande budgetmässiga följder eller gäller områden som
omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 218.6 i EUF-fördraget).
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2. Förfarande
Parlamentet behandlar ett förslag till rättsakt som lagts fram av rådet. Det beslutar
om förslaget ska godkännas (men har ingen möjlighet att lägga fram ändringsförslag)
med absolut majoritet av de avgivna rösterna. I förfarandets föregående skeden ger
fördraget inte parlamentet någon formell roll för att behandla kommissionens förslag,
men till följd av interinstitutionella avtal har det blivit praxis att parlamentet involveras
informellt (se parlamentets arbetsordning).

BUDGETFÖRFARANDET (SE 1.2.5)

UTNÄMNINGSFÖRFARANDEN

A. Parlamentet väljer kommissionens ordförande (artikel 14.1 i EU-fördraget) (se
1.3.8).
B. Europeiska rådet utnämner med kvalificerad majoritet den höga representanten
för utrikes frågor och säkerhetspolitik (artikel 18.1 i EU-fördraget).
C. Rådet utnämner med kvalificerad majoritet
— de övriga personer som det föreslår som ledamöter av kommissionen, i

samförstånd med den valde ordföranden (artikel 17.7 i EU-fördraget).

D. Rådet antar förteckningen över
— ledamöterna av revisionsrätten (artikel 286 i EUF-fördraget), efter att ha hört

parlamentet och på grundval av de förslag som lagts fram av medlemsstaterna,

— ledamöterna och suppleanterna i Regionkommittén och Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén, i enlighet med de förslag som lagts fram av varje
medlemsstat (artiklarna 301, 302 och 305 i EUF-fördraget).

E. Parlamentet väljer Europeiska ombudsmannen (artikel 228 i EUF-fördraget).

INGÅENDE AV INTERNATIONELLA AVTAL

I och med att unionen har blivit en juridisk person kan den numera ingå internationella
avtal (artikel 218 i EUF-fördraget). Lissabonfördraget kräver Europaparlamentets
samtycke för alla avtal som ingås på området för den gemensamma handelspolitiken,
liksom på alla områden som skulle omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet
inom EU. Förutom när det gäller associerings- och anslutningsavtal beslutar rådet med
kvalificerad majoritet om avtal som riskerar att skada unionens kulturella och språkliga
mångfald samt avtal på områden där enhällighet skulle krävas för antagande av egna
rättsakter.
— Förfarande: kommissionen eller unionens höga representant för utrikes frågor

och säkerhetspolitik lägger fram rekommendationer för rådet, som fastställer
förhandlingsmandatet och utser unionens förhandlare (kommissionen eller den
höga representanten), som genomför förhandlingarna. Europaparlamentet måste
få omedelbar och fullständig information under alla skeden av förfarandet
(artikel 218.10 i EUF-fördraget).
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— Beslut: rådet med kvalificerad majoritet, förutom på de områden som anges ovan.

— Parlamentets roll: samtycke till de flesta avtal (se ovan), samråd när det gäller avtal
som enbart rör utrikes- och säkerhetspolitik.

FÖRFATTNINGSLIKNANDE FÖRFARANDEN

A. Systemet med egna medel (artikel 311 i EUF-fördraget)
— Förslag: kommissionen.

— Parlamentets roll: samråd.

— Beslut: rådet med enhällighet, men medlemsstaterna ska godkänna beslutet i
enlighet med sina respektive konstitutionella bestämmelser.

B. Bestämmelser för de allmänna direkta valen till Europaparlamentet (artikel 223
i EUF-fördraget)
— Förslag: parlamentet.

— Beslut: rådet med enhällighet, efter att ha fått parlamentets samtycke och översänt
förslaget till medlemsstaterna för antagande i enlighet med deras respektive
konstitutionella bestämmelser.

C. Antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga (artikel 223.2 i EUF-
fördraget) och ombudsmannens stadga (artikel 228.4 i EUF-fördraget)
— Förslag: parlamentet.

— Kommissionens roll: yttrande.

— Rådets roll: samtycke (med kvalificerad majoritet utom när det gäller de
bestämmelser eller villkor som styr skatteordningen för ledamöter och före detta
ledamöter, då enhällighet gäller).

— Beslut: parlamentet.

D. Ändring av protokollet om domstolens stadga (artikel 281 i EUF-fördraget)
— Förslag: domstolen (i samråd med kommissionen) eller kommissionen (i samråd

med domstolen).

— Beslut: rådet och parlamentet (ordinarie lagstiftningsförfarande).

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Vid regeringskonferensen 2000 lade Europaparlamentet fram flera förslag om att
utöka de områden som skulle omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet
(f.d. medbeslutandeförfarandet). Parlamentet har dessutom vid flera tillfällen påpekat
att det anser att medbeslutandeförfarandet automatiskt ska tillämpas om man
övergår från enhällighet till kvalificerad majoritet. Nicefördraget gav stöd för
denna ståndpunkt men sammankopplade inte fullt ut kvalificerad majoritet och
medbeslutande. Förenklingen av förfarandena blev därför en av nyckelpunkterna inom
konventet om Europas framtid. Man föreslog att samarbets- och samrådsförfarandena
skulle avskaffas, att medbeslutandeförfarandet skulle förenklas och utvidgas till
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hela lagstiftningsområdet samt att samtyckesförfarandet skulle begränsas till
ratificeringen av internationella avtal. Många av dessa förbättringar genomfördes
genom Lissabonfördraget (se 1.1.5).
När det gäller utnämningarna innebar Lissabonfördraget inte ett slut på det stora
antalet olika förfaranden, även om man lyckades uppnå en viss rationalisering.
Enhällighet tillämpas fortfarande i vissa fall, och tenderar att orsaka politiska
stridigheter som minskar parlamentets inflytande. Framsteg har uppnåtts i synnerhet
efter det att Nicefördraget trädde i kraft, genom att man övergick från enhällighet
till kvalificerad majoritet när kommissionens ordförande ska utses. Till detta kommer
Lissabonfördragets bestämmelse om att kommissionens ordförande ska väljas av
parlamentet. Vid utnämningen av ordföranden måste man, efter lämpliga samråd
med parlamentet, ta vederbörlig hänsyn till resultatet av valet till Europaparlamentet.
Detta understryker kommissionens politiska legitimitet och ansvarsskyldighet. Efter
valet till Europaparlamentet 2014 kom dessa bestämmelser till användning för första
gången. Europeiska rådet enades om att utse Jean-Claude Juncker till ordförande
för Europeiska kommissionen, eftersom EPP-gruppen var den största gruppen i
Europaparlamentet efter valet.

Martina Schonard
03/2023
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