
PA\929575SV.doc PE506.236v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för konstitutionella frågor

2012/0221(APP)

25.3.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för konstitutionella frågor

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) 
nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid 
Europeiska universitetsinstitutet i Florens
(COM(2012)0456 – C7-0000/xxxx – 2012/0221(APP))

Föredragande: Carlo Casini



PE506.236v01-00 2/4 PA\929575SV.doc

SV

PA_Leg_Consent



PA\929575SV.doc 3/4 PE506.236v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

De historiska arkiven har alltid spelat en viktig roll för västvärlden som inte skulle fungera 
utan det skrivna ordet. Redan under romarriket låg Tabularium (arkivets officiella byggnad) 
på en symboliskt central plats, nämligen forum Romanum.

Institutionernas historiska arkiv är en del av Europeiska unionens kulturarv, och öppnandet av 
arkiven för allmänheten tjänar syften och intressen som gäller den akademiska världen, 
utbildning och kultur. Dessa intressen skyddas av primärrätten, eftersom unionen ”ska 
respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det 
europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas”.1 Enligt stadgan om de grundläggande 
rättigheterna ska konsten och den vetenskapliga forskningen vara fria och den akademiska 
friheten respekteras.2

Enligt fjärde beaktandeledet i förordning (EEG) nr 354/1983 kan utnyttjande och kritisk 
analys av gemenskapens arkiv samtidigt underlätta verksamheten för de organ som deltar i 
gemenskapens angelägenheter och därigenom bidra till att gemenskapernas syften bättre 
uppnås.

Kommissionens förslag syftar till att bekräfta Europeiska universitetsinstitutets roll som 
partner till institutionerna i handhavandet av de historiska arkiven och skapa en solid rättslig 
och finansiell grund för partnerskapet mellan EU och institutet.3 Det skulle därför strida mot 
målen i förslaget ifall Europeiska universitetsinstitutets situation försämrades i rättslig och 
finansiell mening efter rättsaktens antagande.4

Kommissionens förslag (KOM(2012)0456), såsom ändrat av rådet, innehåller följande 
institutionella arrangemang som skulle förbättra den nuvarande situationen:

− Deponeringen av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i 
Florens kommer att bli obligatorisk för institutionerna med stöd av EU:s sekundärrätt. 

− Den särskilda karaktär som Europeiska unionens domstols och Europeiska centralbankens 
verksamhet har innebär att det finns skäl att undanta de båda institutionerna från 
institutionernas skyldighet att deponera sina historiska arkiv vid Europeiska 
universitetsinstitutet. Dessa två institutioner får dock frivilligt deponera sina historiska 
arkiv vid institutet.

− Deponeringen av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet 
påverkar inte äganderätten till arkiven eller arkivens okränkbarhet enligt artikel 2 i 
protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, som är fogat till fördraget.

                                               
1 Artikel 3.3 fjärde stycket i EU-fördraget.
2 Artikel 22.
3 Jfr COM(2012)0456, motiveringen, punkt 1.2.
4 En situation som framför allt fastställs i kontraktet av den 17 december 1984 mellan Europeiska 
gemenskaperna (företrädda av kommissionen) och Europeiska universitetsinstitutet.
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− Varje deponerande institution kommer att ha rätt till information om hur institutet handhar 
dess arkiv och att utföra inspektioner.

− Kostnaden för handhavandet av arkiven kommer att finansieras med bidrag från EU:s 
budget. Fördelningen av kostnader mellan institutionerna kommer att baseras på objektiva 
kriterier.

− Varje institution ska anta interna regler om tillämpningen av den framtida förordningen.

− Kommissionen kommer att vara skyldig att, å de deponerande institutionernas vägnar,
ingå ett ramavtal om partnerskap med Europeiska universitetsinstitutet för att införa 
närmare bestämmelser om det ansvar och de respektive roller som EU och 
universitetsinstitutet har. Detta avtal ska respektera bestämmelserna i den framtida 
förordningen och fördragen.

Föredraganden för yttrandet föreslår därför att utskottet för konstitutionella frågor uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt 
godkännande.
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