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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten
(2013/2185(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt ingressen och 
artiklarna 4.3 (lojalt samarbete mellan unionen och medlemsstaterna), 5 (tilldelning av 
befogenheter och subsidiaritet), 10.1 (representativ demokrati), 10.2 (företrädande av 
unionsmedborgarna) och 12 (de nationella parlamentens roll),

– med beaktande av protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, 
särskilt ingressen och avdelning II om interparlamentariskt samarbete, och av protokoll 
nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilka fogats till 
EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av sina resolutioner av den 22 maj 1997 om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten1, av den 7 februari 2002 om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten inom ramen för 
den europeiska integrationen2 och av den 7 maj 2009 om utvecklingen av förbindelserna 
mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten enligt Lissabonfördraget3,

– med beaktande av betänkande A7-0056/2014 av den 28 januari 2014 om EU-
lagstiftningens ändamålsenlighet och subsidiaritet och proportionalitet (19:e rapporten om 
bättre lagstiftning avseende 2011),

– med beaktande av de slutliga rekommendationerna av den 20 december 2011 från 
styrgruppen för förbindelserna med de nationella parlamenten inom ramen för 
Lissabonfördraget,

– med beaktande av kommissionens årsrapporter om förbindelserna mellan Europeiska 
kommissionen och de nationella parlamenten, särskilt rapporten från 20124,

– med beaktande av de slutsatser som konferensen för talmän i EU-ländernas parlament har 
antagit sedan Lissabonfördragets ikraftträdande5, särskilt vid dess möten i Warszawa och 
Nicosia,

– med beaktande av bidragen och slutsatserna från mötena i Konferensen mellan de 
parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (Cosac) och av 

                                               
1 Antagna texter, T4-0319/1997.
2 Antagna texter, P5_TA(2002)0058.
3 Antagna texter, P6_TA(2009)0388.
4 COM(2013)0565.
5 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do



PE526.161v01-00 4/14 PR\1013821SV.doc

SV

dess halvårsrapporter sedan Lissabonfördragets ikraftträdande1, särskilt från mötet för 
L Cosac i Vilnius,

– med beaktande av Cosacs 20:e halvårsrapport, särskilt avsnitten om demokratisk 
legitimitet i EU och de nationella parlamentens roll och om politisk dialog och valet till 
Europaparlamentet 2014,

– med beaktande av de nationella parlamentens bidrag till Cosacs ordförandemöte, vilket 
hölls i det grekiska parlamentet i Aten den 26–27 januari 2014,

– med beaktande av de riktlinjer för interparlamentariskt samarbete som konferensen för 
talmän i EU-ländernas parlament antog i Lissabon den 21 juli 2008,  

– med beaktande av slutsatserna från de interparlamentariska konferenserna om den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) den 9–10 september 2012 i Pafos (Cypern), den 24–26 mars i 
Dublin (Irland) och den 4–6 september 2013 i Vilnius (Litauen) och från den 
interparlamentariska konferens om ekonomisk och finansiell styrning av EU som ska 
anordnas enligt artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom 
Ekonomiska och monetära unionen och som hölls den 16–17 oktober 2013 i Vilnius 
(Litauen),

– med beaktande av sina resolutioner av den 12 december 2013 om konstitutionella problem 
med flernivåstyrning i Europeiska unionen2 och om Europaparlamentets förbindelser med 
de institutioner som företräder de nationella regeringarna3,

– med beaktande av rapporten ”Mot en verklig ekonomisk och monetär union”, som den 
5 december 2012 lades fram av ordförandena Van Rompuy, Juncker, Barroso och Draghi,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 13–14 december 2012 samt den 24–
25 oktober och 19–20 december 2013,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor om genomförandet 
av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet (2013/2130(INI)), som antogs 
den ... februari 2014,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2014), 
och av följande skäl:

A. Enligt EU-fördraget bör EU:s nuvarande institutionella struktur betraktas som en fas i den 
process för att skapa en allt fastare sammanslutning som inleddes då Europeiska 
gemenskaperna bildades.

                                               
1 http://www.cosac.eu/
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0598.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0599.
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B. Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och de nationella institutionerna 
respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. De 
nationella institutionerna ska enligt samma princip hjälpa unionen att fullgöra sina 
uppgifter och de ska avstå från varje åtgärd som kan riskera att unionens mål inte uppnås.

C. Artikel 12 i EU-fördraget, där de nationella parlamentens uppgifter anges, stärker 
principen om lojalt samarbete genom att slå fast att de nationella parlamenten bidrar aktivt 
till en väl fungerande union.

D. Genom principen om tilldelade befogenheter avgränsas unionens befogenheter, som 
utövas i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Det åligger de 
nationella parlamenten att se till att utkasten till lagstiftningsakter är förenliga med 
subsidiaritetsprincipen.

E. Demokratisk legitimitet och ansvarsskyldighet måste garanteras på den nivå där besluten 
fattas och genomförs.

F. Unionens sätt att fungera bygger på representativ demokrati och på en dubbel demokratisk 
legitimitet genom Europaparlamentet och medlemsstaterna såsom dessa är företrädda i 
rådet av sina regeringar, som själva är demokratiskt ansvariga inför sina nationella 
parlament och medborgare.

G. Europaparlamentet och de nationella parlamenten är, inom sina respektive 
befogenhetsområden, hörnpelarna i unionens dubbla legitimitet: Europaparlamentet är den 
institution där medborgarna är direkt företrädda på EU-nivå, och de nationella 
parlamenten är de nationella institutioner som kan utkräva ansvar av regeringsföreträdarna 
i rådet.

H. De samlade nationella parlamenten är därför inte någon ”tredje kammare” i EU:s 
institutionella struktur, utan snarare ett instrument som stärker demokratin i unionens 
andra kammare, dvs. rådet.

I. De flesta nationella parlament anser att deras roll i samband med subsidiaritetsprövningen 
är att vara ett instrument för en ”politisk dialog” med EU-institutionerna snarare än ett 
formellt rättsligt instrument för att blockera lagstiftning.

L. Denna strategi från de nationella parlamentens sida bör godtas, och det är lämpligt att ta 
hänsyn även till yttranden som inte rör bristfällig tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

M. Dessutom är det viktigt för varje nationellt parlament eller varje kammare i ett nationellt 
parlament att knyta närmare band – särskilt i samband med mekanismen för tidig varning 
– till regionala parlament med lagstiftningsbefogenheter.

N. De nationella parlamentens integrering i det europeiska parlamentariska systemet bör 
betraktas som ett steg på vägen mot bildandet av en union som i allt större utsträckning är 
integrerad, demokratisk och öppen och står medborgarna nära.

O. Det interparlamentariska samarbetet är mycket viktigt eftersom det driver den europeiska 
integrationsprocessen framåt genom informationsutbyten, en gemensam hantering av 
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problem, en ömsesidigt gynnsam dialog och ett smidigare införlivande av EU-lagstiftning 
i nationell lagstiftning.

P. Även om de nationella parlamenten inte har någon direkt lagstiftande roll på unionsnivå 
har de – i det nuvarande skedet av den europeiska integrationsprocessen – sin egen 
specifika roll att spela som består i att stärka en ”europeisk medvetenhet” i 
medlemsstaterna och föra medborgarna närmare EU.

Q. Efter inrättandet av den interparlamentariska konferensen om Gusp och GSFP och den 
interparlamentariska konferensen om ekonomisk och finansiell styrning, och efter det att 
de interparlamentariska utskottsmötena har blivit den prioriterade samarbetskanalen, bör 
Cosac fokusera på sin roll att regelbundet se över det allmänna läget i 
integrationsprocessen.

R. Europaparlamentet bör på närmare håll göras delaktigt i den ”politiska dialogen”, särskilt 
den förstärkta politiska dialogen inom ramen för den europeiska planeringsterminen för 
förhandssamordning av den ekonomiska politiken, vilken kommissionen har inrättat med 
de nationella parlamenten, framför allt med tanke på det ömsesidiga beroendet mellan 
Europaparlamentets och de nationella parlamentens beslut.  

S. Även om de nationella parlamentens roll och bidrag klart och tydligt framgår av den nya 
institutionella struktur som följer av Lissabonfördraget har de nya bestämmelserna 
genomförts i avsaknad av en tydlig och övergripande institutionell vision.

T. Detta beror delvis på att den roll som konferensen för talmän i EU-ländernas parlament 
har som politisk drivkraft inom de interparlamentariska förbindelserna fortfarande måste 
förtydligas och få ett större institutionellt erkännande.

U. Nu när det har gått nästan fem år sedan Lissabonfördragets ikraftträdande behöver 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten, inför 
sammankallandet av ett nytt konvent, befästas och organiseras på ett välordnat sätt, i syfte 
att undvika dubbelarbete, bidra till att skapa ökad demokratisk legitimitet för den 
europeiska integrationsprocessen, säkerställa en demokratisk kontroll i god tid och på den 
nivå där beslut fattas och genomförs och se till att alla parter i lagstiftningsprocessen får 
lämplig information.

I. De nationella parlamentens roll när det gäller unionens demokratiska legitimitet

1. Europaparlamentet gläder sig över att det finns fördragsbestämmelser som ger de 
nationella parlamenten en rad rättigheter och skyldigheter som gör det möjligt för dem att 
aktivt bidra till en union som fungerar väl. Parlamentet anser att dessa rättigheter och 
skyldigheter omfattar följande:

a) Ett aktivt deltagande i EU:s lagstiftningsprocess (befogenheter att ratificera fördrag, 
deltagande i konvent enligt artikel 48 i EU-fördraget, kontroll av nationella regeringar, 
subsidiaritetsprövning, möjligheter att motsätta sig lagstiftning under exceptionella 
omständigheter, införlivande av EU-lagstiftning i nationell lagstiftning).
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b) En politisk dialog (interparlamentariskt samarbete på flera nivåer, ömsesidigt utbyte av 
information med EU-institutionerna, särskilt Europaparlamentet).

2. Europaparlamentet påpekar att unionens dubbla legitimitet som en union av folk och en 
union av stater förkroppsligas, i EU:s lagstiftningsprocess, av Europaparlamentet och 
rådet. Om medlemsstaterna ska företrädas på ett enhetligt och demokratiskt sätt i EU, 
måste de nationella regeringarnas hållningar i rådet avspegla åsikterna i deras nationella 
parlament. Genom att styra och kontrollera sina regeringars arbete bidrar de nationella 
parlamenten till att göra rådet mer demokratiskt.

3. Europaparlamentet begär i detta sammanhang att de nationella parlamenten ska

a) förbättra sina styrnings- och kontrollförfaranden, i syfte att åstadkomma större 
enhetlighet,

b) förbereda de nationella ministrarnas och regeringarnas arbete i rådet,

c) kontrollera de ställningstaganden som de nationella ministrarna och regeringarna gör i 
rådet och

d) utöva en effektiv styrnings- och kontrollfunktion när det gäller genomförandet av 
direktiv och förordningar.

Parlamentet efterlyser större insyn i rådets överläggningar om lagstiftningsakter.

4. Europaparlamentet beklagar därför djupt bristen på insyn i rådets överläggningar om 
lagstiftningsakter och det bristfälliga informationsflödet mellan Europaparlamentet och 
rådet. Rådet uppmanas att i fråga om öppenhet och insyn tillämpa samma nivåer som 
parlamentet, särskilt vid utarbetandet av lagstiftningsakter.

5. Europaparlamentet anser att bristen på insyn i rådets överläggningar om lagstiftningsakter 
hindrar regeringarna från att vara verkligt ansvariga inför sina respektive nationella 
parlament.

6. Europaparlamentet konstaterar att endast två ”gula kort” – och inga ”orangefärgade kort” 
överhuvudtaget – hittills har utdelats under subsidiaritetsprövningarna och påpekar att 
syftet med mekanismen för tidig varning inte är att blockera den europeiska 
lagstiftningsprocessen, utan att förbättra EU-lagstiftningens kvalitet.

7. Europaparlamentet anser därför att de nationella parlamentens och EU-institutionernas 
övervakning av efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen inte bör ses som en begränsning, 
utan som en mycket nödvändig skyldighet, eftersom den bidrar till att anpassa EU-
lagstiftningens form och innehåll efter medborgarnas behov.

8. Europaparlamentet anser att mekanismen för tidig varning bör ses och användas som ett 
viktigt instrument för att säkerställa proaktivt samarbete mellan EU-institutionerna och de 
nationella institutionerna.
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9. Europaparlamentet gläds åt att denna mekanism i praktiken används som en kanal för 
samråd och samarbetsinriktad dialog mellan de olika institutionella nivåerna i EU:s 
flernivåsystem.

10. Europaparlamentet anser, med tanke på att subsidiaritetsprövningen är en dynamisk 
process, att de nationella parlamentens motiverade yttranden måste beaktas av 
institutionerna, inte minst eftersom de gör det möjligt att förstå vad unionen måste göra 
för att bättre uppnå lagstiftningsakternas mål. Kommissionen uppmanas att snabbt och 
utförligt besvara de motiverade yttranden och de bidrag som skickas av de nationella 
parlamenten.

II. De interparlamentariska förbindelserna inom ramen för den europeiska 
integrationsprocessen

11. Europaparlamentet vidhåller att EU:s interparlamentariska samarbete inte ersätter den 
normala parlamentariska kontroll som Europaparlamentet utövar i enlighet med sina 
fördragsfästa befogenheter och som de nationella parlamenten utövar över sina respektive 
regeringars EU-relaterade verksamhet. Parlamentet anser att syftet med detta samarbete är 
att

a) främja utbyte av information och bästa praxis mellan nationella parlament och 
Europaparlamentet, i syfte att stärka alla parlaments kontroll, bidrag och granskning utan 
att deras respektive befogenheter undergrävs,

b) se till att parlamenten verkligen kan utöva sina befogenheter i EU-frågor,

c) främja framväxten av en verkligt europeisk parlamentarisk och politisk kultur,

d) främja samarbete med tredjeländers parlament.

12. Europaparlamentet betraktar interparlamentariska möten som platser där EU-politik och 
nationell politik strålar samman och ger impulser till varandra. En viktig funktion för 
dessa möten är att göra det möjligt för de nationella parlamenten att ta hänsyn till det 
europeiska perspektivet i nationella debatter och för Europaparlamentet att ta hänsyn till 
det nationella perspektivet i europeiska debatter. Parlamentet vidhåller att syftet med detta 
samarbete inte är att bilda ett nytt gemensamt parlamentariskt organ som ska integreras i 
unionens nuvarande beslutsstruktur, eftersom detta vore både ineffektivt och rättsvidrigt 
ur demokratisk och konstitutionell synvinkel.

13. Europaparlamentet påpekar att det nya europeiska interparlamentariska system som håller 
på att ta form behöver ett regelverk och mer formella förfaranden, som ska fastställas 
tillsammans med de nationella parlamenten, så att man kan gå vidare med insatserna för 
att ”parlamentarisera” EU och befästa ett parlamentariskt flernivåsystem.

14. Europaparlamentet påpekar att detta samarbete inte kan skiljas från syftet att ”bidra aktivt 
till en väl fungerande union” och att de interparlamentariska mötena och 
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samarbetsarrangemangen därför behöver vara bättre samordnade för att deras effektivitet 
och kvalitet samt deras bidrag till integrationsprocessen ska förbättras.

15. Europaparlamentet anser att utvecklingen av formella interparlamentariska konferenser 
bör bygga på gemensamma grundregler som tar hänsyn till de särskilda inslagen i varje 
typ av konferens.

16. För att undvika dubbelarbete, minska kostnaderna och öka effektiviteten i de 
interparlamentariska mötena och konferenserna efterlyser Europaparlamentet större intern 
och extern samordning mellan å ena sidan det program som lagts fram av parlamentet i 
den medlemsstat som innehar rådsordförandeskapet och å andra sidan arbetsprogrammen i 
Europaparlamentets utskott.  

17. Europaparlamentet framhåller att konferensen för talmän i EU-ländernas parlament i 
större utsträckning måste ge politiska impulser till och forma det interparlamentariska 
samarbetet. Hänsyn måste dock tas till befogenheterna för varje konferens och möte.

18. Europaparlamentet påpekar dessutom att interparlamentariska utskottsmöten i högre grad 
uppfyller kraven på effektivitet. Parlamentet ser gärna att det mellan olika föredragande 
finns ett närmare samarbete om specifika lagstiftningsfrågor.

19. Europaparlamentet anser att Cosac, inte minst mot bakgrund av de nya 
interparlamentariska konferenserna om Gusp/GSFP och om ekonomisk och finansiell 
styrning, bör ha en specialistroll och i första hand vara ett forum där läget i unionen 
diskuteras.

20. Europaparlamentet välkomnar den roll som Ipex har främst som plattform för utbyte av 
information om parlamentariska kontrollförfaranden, trots de språksvårigheter som ibland 
kan uppstå. För att ”dialogen” mellan parlamenten ska bli så ändamålsenlig som möjligt 
begär parlamentet att särskild uppmärksamhet ägnas åt flerspråkighetsprincipen.

21. Europaparlamentet betonar att det interparlamentariska samarbetet måste vara öppet och 
inkluderande och är bekymrat över att det anordnas reducerade interparlamentariska 
möten som inte omfattar alla parlament och som har till syfte att anta ståndpunkter om 
EU-frågor där det inte finns samförstånd. Parlamentet påpekar att denna praxis strider mot 
de formella bestämmelserna och andemeningen i fördragen och att detsamma gäller det 
interparlamentariska samarbetet på administrativ nivå.

22. Europaparlamentet konstaterar att den ”politiska dialogen” (som inleddes genom 
”Barroso-initiativet” 2006) och mekanismen för tidig varning är två sidor av samma mynt.
Parlamentet noterar utvecklingen av långtgående förbindelser mellan nationella parlament 
och kommissionen och instiftandet av en ”förstärkt politisk dialog” som ett led i den 
europeiska planeringsterminen för förhandssamordning av den ekonomiska politiken.
Parlamentet förpliktar sig att noga följa förbindelserna mellan kommissionen och de 
nationella parlamenten.

23. Europaparlamentet efterlyser en noggrann bedömning av förbindelserna mellan 
kommissionen och de nationella parlamenten och begär, i enlighet med andemeningen i 
fördragen, att få bli mer delaktigt i dessa förbindelser.
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III. Utveckling och förslag

24. Europaparlamentet föreslår att ett interparlamentariskt avtal ska ingås mellan de nationella 
parlamenten och Europaparlamentet. Detta avtal bör ligga till grund för ett organiserat och 
effektivt samarbete i enlighet med artikel 9 i protokoll nr 1 till Lissabonfördraget och 
artikel 130 i parlamentets arbetsordning och bör omfatta bland annat

a) huvuddragen i det interparlamentariska samarbetet,

b) gemensamma funktionsregler,

c) allmänna och sektorsspecifika Europafrågor av gemensamt intresse,

d) utbyte av information, handlingar och bästa praxis,

e) ömsesidiga arrangemang som underlättar interparlamentariska förbindelser.

25. Europaparlamentet begär att regelbundna och effektiva möten ska hållas mellan de 
politiska grupperna och de europeiska politiska partierna som ett led i EU:s 
interparlamentariska samarbete.

26. Europaparlamentet noterar att dess arbetsordning har ändrats för att ta hänsyn till 
Lissabonfördragets bestämmelser om de nationella parlamentens roll i EU.

27. Europaparlamentet föreslår att det införs en budgetpost för att ge stöd till ett effektivt och 
lämpligt interparlamentariskt samarbete på utskotts- och föredragandenivå om specifika 
lagstiftningsfrågor.

28. Europaparlamentet betonar att det interparlamentariska samarbetet alltid måste sträva efter 
att sammanföra rätt människor vid rätt tidpunkt för att ta itu med rätt frågor, så att de 
beslut som fattas inom olika ansvarsområden drar fördel av det mervärde som följer av 
dialogen och debatterna.

29. Europaparlamentet anser att Cosac i första hand bör vara ett forum för fördjupad 
diskussion om läget i unionen, med tanke på den successiva integreringen av Europas folk 
och stater.

30. Europaparlamentet föreslår att Cosac även bör göra en detaljerad undersökning av de 
problem som de nationella parlamenten upplever vid utövandet av sina privilegier enligt 
Lissabonfördraget.

31. Europaparlamentet ser gärna att konferenserna om Gusp/GSFP och om ekonomisk och 
finansiell styrning fortsätter.

32. Europaparlamentet ser gärna att det skapas ett effektivt interparlamentariskt samarbete om 
Eurojust och Europol.



PR\1013821SV.doc 11/14 PE526.161v01-00

SV

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Syftet med detta betänkande är att fokusera på en central aspekt i utvecklingen mot en större 
EU-integration, nämligen behovet av att förnya banden mellan medborgarna och EU. Vad kan 
institutionerna göra för att åstadkomma detta? Det bör här slås fast att parlamenten i EU:s 
medlemsstater måste räknas till de europeiska institutionerna. De ingår i ett ”europeiskt 
parlamentariskt system”. Man kan rentav säga att de är inte bara statliga organ, utan även 
EU-organ. Deras roll är nämligen att se till att rådet, som kan betraktas som EU:s andra 
kammare, är helt och hållet demokratiskt. Dessutom har de till uppgift att ”föra medborgarna 
närmare EU”.

Europaparlamentet har ägnat mycket uppmärksamhet åt de nationella parlamentens roll.
Syftet med detta har varit att råda bot på det ”demokratiska underskottet” i EU och hitta 
lämpliga bundsförvanter i arbetet för att bygga upp en europeisk medvetenhet. Några dagar 
efter Lissabonfördragets ikraftträdande inrättades en styrgrupp för förbindelserna med de 
nationella parlamenten. Parlamentet hade redan tidigare behandlat denna fråga vid tre 
tillfällen: 1997 med betänkandet av Neyts-Uyttebroeck, 2002 med betänkandet av Napolitano 
och 2009 med betänkandet av Brok. Under den innevarande valperioden har många Cosac-
möten ägnats åt de nationella parlamentens roll. Det frågeformulär som utarbetades för den 
21:a halvårsrapporten, som ska läggas fram vid nästa Cosac-möte i Aten i juni 2014, 
innehåller ett kapitel som särskilt handlar om samarbetet mellan de nationella parlamenten 
och Europaparlamentet.

Frågan om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten har alltså 
redan tidigare stötts och blötts. Detta nya betänkande har utarbetats i en tid som präglas av 
kriser och folklig misstro mot EU. Därför verkar det nu vara hög tid att få till stånd en större 
”europeisering” av de nationella parlamenten.
Den fråga som framför allt inställer sig är i vilken utsträckning Lissabonfördraget har 
genomförts när det gäller de nationella parlamentens roll, vad som måste korrigeras, vad som 
återstår att göra och framför allt hur de nationella parlamenten bör integreras på europeisk 
institutionell nivå.

Tanken med ett ”europeiskt parlamentariskt system” kan försvaras med att det i artikel 12 i 
EU-fördraget fastställs att ”de nationella parlamenten bidrar aktivt till en väl fungerande 
union”. Även i protokoll nr 1, där det erkänns att de nationella parlamenten har en aktiv roll i 
den europeiska integrationsprocessen, anges att de höga avtalsslutande parterna försöker 
”uppmuntra till en större delaktighet från de nationella parlamentens sida i Europeiska 
unionens verksamhet”. Naturligtvis är den roll som tilldelas de nationella parlamenten i detta 
sammanhang i hög grad beroende av vad som menas med europeisk integration. Om EU:s 
nuvarande lagstiftningssituation i enlighet med artikel 1 i EU-fördraget bara utgör en ”fas” i 
den nuvarande processen snarare än ett mål som ska uppnås, bör den aktiva roll som de 
nationella parlamenten ska spela betraktas som ett bidrag till processen med att ”skapa en allt 
fastare sammanslutning mellan de europeiska folken” (artikel 1 i EU-fördraget). Om 
unionsbygget dessutom betraktas som ett storslaget politiskt projekt som är nödvändigt för att 
”främja freden, [unionens] värden och folkens välfärd” (artikel 3 i EU-fördraget) är det inte 
fel att tala om behovet av en europeisk dimension i all parlamentarisk verksamhet. Samtidigt 
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måste förhållandet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten vara inriktat på 
samarbete snarare än på konkurrens och motsättningar.

I sin berömda dom av den 30 juni 2009, som banade väg för Tysklands ratificering av 
Lissabonfördraget, fastslog den tyska konstitutionsdomstolen att medlemsstaterna alltjämt är 
”herrar över fördragen”. Detta är en förnuftig ståndpunkt, men om de nationella parlamenten 
måste ha en europeisk dimension kommer deras bidrag till den nationella suveräniteten – i 
och med antagandet av nya fördrag som ett nödvändigt steg på vägen mot integration – att 
kräva en delaktighet som överskrider deras oförändrade befogenheter i samband med 
ratificeringen. Detta innebär att de nationella parlamenten måste vara företrädda i det konvent 
som avses i artikel 48 i EU-fördraget och tilldelas den specifika rätten att underrättas i förväg 
om ansökningar om anslutning till unionen.

Det tycks dock som om dessa ändringar av de ursprungliga befogenheterna för nationella 
parlament i deras egenskap av statliga organ enligt artikel 12 d och 12 e i EU-fördraget inte 
gör dem till europeiska församlingar i bredast tänkbara bemärkelse. Däremot kan sägas att 
ingressen till protokoll nr 1 klart och tydligt beskriver två uppgifter som tilldelas de nationella 
parlamenten inom EU: att granska den egna regeringen och uttrycka sina uppfattningar.

En kontroll av om och hur den första principen tillämpas är av stor betydelse för vad som 
redan håller på att bli ett tvåkammarsystem i EU, där Europaparlamentet företräder folken och 
rådet företräder medlemsstaterna i sin egenskap av kollegialt organ. Om medlemsstaterna ska 
företrädas i sin enhetliga och demokratiska dimension måste emellertid regeringarnas antagna 
ståndpunkter återspegla uppfattningarna i deras parlament, som därför måste samråda med de 
berörda ministrarna före och efter varje rådsmöte. Detta är inte bara ett internt krav från de 
enskilda medlemsstaterna, utan även en förutsättning för skapandet av en verkligt europeisk 
dimension. Det bör därför återigen betonas att de nationella parlamenten inte är en tredje 
kammare inom den europeiska författningsstrukturen. De har i stället till uppgift att ge den 
andra kammaren – rådet – dess demokratiska karaktär.

Det tycks dock som om de nationella parlamenten har tilldelats självbestämmanderätt med 
direkt rättsverkan i samband med prövningen av förenligheten med subsidiaritetsprincipen.
Samtidigt bör denna prövning inte betraktas som en bromskloss eller ett begränsande 
instrument, om än underställt de många villkor som anges i protokoll nr 2, utan snarare som 
en möjlighet till fruktbart och aktivt samarbete, även om de som genomför prövningen har en 
rådgivande snarare än beslutsfattande funktion. Den som tänker efter inser nämligen lätt att 
subsidiariteten är själva kärnan i EU, inte en begränsning. EU existerar eftersom 
medlemsstaterna själva inte kan uppnå de mål, t.ex. fred och välstånd, som anges i artikel 2 i 
EU-fördraget. Med detta i åtanke bör de ”motiverade yttrandena” kanske betraktas inte som 
negativa uttalanden om vad EU inte får göra, utan snarare som positiva förslag om vad EU 
måste göra.

När det gäller det som kallas en ”rådgivande funktion” men som kanske bättre skulle 
definieras som en ”politisk dialog” är förbindelserna mellan Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten särskilt täta och skulle kanske behöva regleras närmare. Grundtanken 
bör vara att stärka EU:s politiska och lagstiftningsmässiga verksamhet snarare än att utveckla 
alternativa eller ytterligare beslutsbefogenheter. Detta är syftet med det interparlamentariska 
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samarbete som avses i artikel 12 f och som beskrivs mer utförligt i protokoll nr 1, särskilt i 
artiklarna 9 och 10.

Antalet interparlamentariska konferenser har successivt ökat på både plenar- och utskottsnivå.
Den viktigaste nyheten har varit anordnandet av regelbundna möten om utrikes- och 
säkerhetspolitik och om ekonomisk och finansiell styrning i enlighet med artikel 13 i 
fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen.
Samtidigt har tanken på en regelbunden interparlamentarisk konferens om övervakning av
Europol redan lanserats.  

Med tanke på alla dessa otaliga möten är det nödvändigt att förenkla förfarandena för att 
undvika dubbelarbete och ta fram konkreta resultat. Det är därför klokt att ta reda på om 
Cosac har några kvarvarande funktioner och vilka dessa i så fall är. Möten om ett specifikt 
ämne tycks vara att föredra, eftersom de alltid kan användas för att underlätta en ömsesidig 
förståelse mellan lagstiftare och ett utbyte av erfarenheter om god parlamentarisk praxis. Ett 
effektivt samarbete, som efterfrågas i artikel 2 i protokoll nr 1, kräver dock mycket mer än så.
Det är nödvändigt att avge yttranden om specifika lagstiftningsförslag eller om politiska val. 
Utskottsmöten tycks därför vara att föredra. Deras demokratiska mervärde möjliggör 
nämligen större bredd och djup under överläggningarna före lagstiftandet.

I artikel 9 i protokoll nr 1 till EU-fördraget föreslås att detta ska åstadkommas genom ett 
”interparlamentariskt samarbete”, vilket uttryckligen möjliggörs av artikel 130 i 
arbetsordningen, som ändrats på lämpligt sätt. Det är denna hittills ogenomförda bestämmelse 
i Lissabonfördraget som måste beaktas under nästa valperiod.
Nästa halvårsrapport som ska läggas fram inför Cosac i juni kommer att handla om framtiden 
för Cosac. Konferenserna om Gusp/GSFP och om ekonomisk och finansiell styrning ger bra 
resultat. Det vore dock ett misstag att tro att Cosac därför inte längre tjänar något till. Om EU 
i sin nuvarande form inte är ett mål som har uppnåtts, utan ett steg på vägen mot integration, 
måste regelbundna kontroller av framstegen genomföras av lämpligt organ, och Cosac bör 
betraktas som det lämpliga forumet för att diskutera läget i unionen.

Det är också viktigt att förstå betydelsen bakom de alltmer intensiva och institutionella 
kontakterna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Uppenbarligen gör 
informationsutbytet det möjligt för de nationella parlamenten att ge Europaparlamentet mer 
välgrundade yttranden samtidigt som Europaparlamentet kan fatta beslut på grundval av ett 
brett samförstånd. Därför bör det bli lättare för de nationella parlamenten att snabbt och 
effektivt införliva europeiska bestämmelser i nationell lagstiftning. Ett annat syfte med detta 
intensiva informationsnät är dock att låta den ”europeiska medvetenheten” genomsyra all 
verksamhet i de nationella parlamenten, som en form av ”omvänd subsidiaritet”. Europeisk 
medvetenhet åstadkoms på ett mycket effektivare sätt av de nationella parlamenten än av 
Europaparlamentet. Inför det kommande valet till Europaparlamentet, som kan bli avgörande 
för hela EU:s framtid, kommer det budskap som de nationella politikerna ger sina väljare att 
få stor betydelse. Med tanke på detta är det mycket viktigt att det bildas verkligt europeiska 
politiska partier.


