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MOTIVERING

Lissabonfördragets inverkan på utvecklingen av Europeiska unionens institutionella 
jämvikt

En politisk analys av utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, ministerrådet och kommissionen.

I och med Lissabonfördraget inrättas en politisk union med status som juridisk person och en 
enhetlig institutionell ram. En sådan omstöpning var nödvändig för att EU skulle kunna möta 
2000-talets utmaningar – bland annat globaliseringen – efter utvidgningen, som möjliggjorde 
Europas återförening. Man kan delvis säga att Lissabonfördraget, i likhet med Romfördraget 
efter andra världskriget, är Europas försök att möta den nya omgivning som uppstått efter 
kalla krigets slut. Genom att fullfölja sitt projekt för fred och stabilitet och samtidigt befästa 
sin socioekonomiska integration, erbjuder Europeiska unionen sina medborgare ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa. EU bidrar därmed som global aktör till att inrätta en 
rättvisare och mer hållbar värld. För att nå detta mål måste Europeiska unionen, som utvidgats 
till 27 medlemmar, ”bli mer demokratisk, öppen och effektiv” (Laekenförklaringen).

I det syftet införs därför genom Lissabonfördraget ändringar i fördraget om 
Europeiska unionen (Maastrichtfördraget) och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen (det successivt ändrade Romfördraget), vilka döps om till fördraget 
om Europeiska unionen (FEU) respektive fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF). I det första fördraget definieras unionens konstitutionella ram, i det andra dess 
praktiska funktionssätt. De båda fördragen har samma rättsliga värde. På sikt skulle det vara 
mer logiskt att låta fördraget om funktionssättet underordnas grundfördraget om upprättandet 
av Europeiska unionen. Det skulle då bli enklare att eventuellt ändra fördraget om 
funktionssättet än grundfördraget.

Lissabonfördraget träder i kraft först när alla medlemsstater har ratificerat det. Att förbereda 
genomförandet av fördraget innebär inte att ratificeringen tas för given. Tvärtom, att avstå 
skulle innebära att genomförandet försenas när fördraget väl ratificerats. Därför är det 
motiverat att alla EU:s institutioner föregriper ratificeringen genom att granska fördragets 
konsekvenser för deras funktionssätt och för de interinstitutionella förbindelserna.

I detta dokument analyseras Lissabonfördragets inverkan på utvecklingen av 
Europeiska unionens institutionella jämvikt. Här framhålls vikten av att genomföra de nya 
bestämmelserna och de första utnämningarna.

Tyngdpunkten i dokumentet ligger på förbindelsen mellan Europaparlamentet, 
Europeiska rådet, rådet och kommissionen. Den allmänna jämvikten mellan dessa 
institutioner utvärderas. Utvärderingen begränsas inte till deras förbindelse med parlamentet. 
Det handlar om en politisk analys och här presenteras konkreta rekommendationer.
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Här behandlas inte de interna organisatoriska åtgärder vid parlamentet som genomförandet av 
fördraget kräver. De kommer att avhandlas i senare betänkanden. Unionens yttre åtgärder tas 
upp, men inte organisationen av EU:s avdelning för yttre åtgärder, vilken kommer att 
behandlas i ett separat betänkande1. Slutligen behandlas inte heller förbindelsen med de 
nationella parlamenten. Även om de har en mycket viktig roll – en roll som också stärks 
genom de protokoll som bifogas fördraget – är de nationella parlamenten i sig inte 
EU-institutioner. Förbindelsen med de nationella parlamenten behandlas i ett separat 
betänkande.

I detta dokument analyseras hur utvecklingen av förbindelserna mellan unionens politiska 
institutioner kan förutses inom ramen för det nya fördraget. Efter en historisk överblick 
behandlas fördragets huvudbestämmelser för varje institution i en första avdelning. Därefter 
diskuteras de interinstitutionella förbindelserna, utnämningarna (de första), den 
interinstitutionella programplaneringen och unionens yttre åtgärder.

A. UTVECKLING AV DEN INSTITUTIONELLA JÄMVIKTEN

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är de tre politiska institutioner som inrättades 
i och med Romfördraget i Europeiska gemenskapens början.
Parlamentet hade i allt väsentligt en rådgivande roll och bestod av nationella 
parlamentsledamöter. Rådets beslut fattades i princip enhälligt. Kommissionen föreslog och 
verkställde gemenskapens lagstiftning.

Det första direktvalet till Europaparlamentet genomfördes 1979.

I Europeiska enhetsakten (1986) föreskrevs att rådet fick använda sig av beslut med 
kvalificerad majoritet för att godkänna merparten av de direktiv som rörde den nödvändiga 
harmoniseringen för inrättandet av den inre marknaden. Samtidigt infördes ett förfarande för 
samarbete med Europaparlamentet om dessa direktiv.

I och med Maastricht-, Amsterdam- och Nicefördraget utsträcktes majoritetsbesluten inom 
rådet systematiskt till fler områden, och parallellt infördes förfarandet för medbeslutande med 
Europaparlamentet, vilket sedan utvidgades till fler områden.

Genom Maastrichtfördraget förlängdes kommissionens mandat från fyra till fem år, för att det 
skulle sammanfalla med Europaparlamentets mandat. Europaparlamentets roll i samband med 
utnämningen av kommissionens ordförande och ledamöter har stärkts med varje fördrag. 
Fördragen, men framför allt praxis, har också stärkt ordförandens ställning inom 
kommissionen.

Fram till Maastrichtfördraget var den europeiska integrationen framför allt inriktad på det 
socioekonomiska området. Europeiska enhetsakten, och i än högre grad Maastrichtfördraget, 
har gett den europeiska integrationen en ny politisk dimension i och med inrättandet av 
Europeiska unionen, vilket syftade till att täcka frågor på området för utrikespolitik, rättvisa 

                                               
1 Ett betänkande av Elmar Brok om institutionella aspekter på inrättandet av en europeisk avdelning för yttre 
åtgärder, under utarbetande inom utskottet för konstitutionella frågor.
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och medborgarskap. De två nya ”verksamhetspelarna” hade emellertid en i stort sett 
mellanstatlig prägel, vilket väsentligt begränsade kommissionens och Europaparlamentets 
roll. Med Amsterdamfördraget inrättades funktionen som hög representant för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). I samma fördrag togs ett första steg för 
att överföra rättsliga och inrikes frågor till den första pelaren – det överstatliga samarbetet –
när det gäller invandringspolitiken.

De första toppmötena i gemenskapen var informella möten mellan stats- och 
regeringscheferna. Från och med 1975 blev dessa möten regelbundet återkommande, under 
beteckningen Europeiska rådet, och har med tiden fått en formellare karaktär. I och med 
Maastrichtfördraget formaliserades Europeiska rådets allmänna uppgift att ge impulser och 
fastställa riktlinjer. Europeiska rådet blev dock inte en institution i rättslig mening, och det var 
inte heller en särskild rådskonstellation.

Lissabonfördraget innehåller huvuddelen av förslagen från EU:s konvent och omdefinierar 
därmed unionens institutionella jämvikt. Det nya fördraget om Europeiska unionen avskaffar 
formellt pelarna. Europeiska unionen får status som juridisk person. Gemenskapens 
institutioner blir unionens institutioner. I fördraget omdefinieras varje institutions roll och 
befogenheter. Europeiska rådet blir en institution som särskiljs från rådet. Medbeslutande blir 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet (utan undantag). Detta gäller även godkännandet av 
budgeten, även om det förfarandet ser lite annorlunda ut.

Lissabonfördraget omvandlar därmed den så kallade gemenskapsmetoden till ”EU-metoden”, 
genom att förstärka den. Denna metod innebär i huvudsak följande:

– Europeiska rådet fastställer riktlinjer och allmänna politiska prioriteringar (uppgiften att ge 
impulser).

– Kommissionen främjar unionens allmänna intresse och tar initiativ som är lämpliga för det 
ändamålet (initiativrätt).

– Europaparlamentet och rådet utövar gemensamt lagstiftnings- och budgetfunktionerna 
(parlamentariskt tvåkammarsystem).

Denna metod utvidgas särskilt till budgetområdet och det som har kallats området för rättsliga 
och inrikes frågor (RIF), vilket enligt det nya fördraget kommer att ersättas av ett område med 
frihet, säkerhet och rättvisa. Endast den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) 
förblir i huvudsak mellanstatlig.

B. ANALYS AV DE HUVUDSAKLIGA (NYA) BESTÄMMELSERNA FÖR VARJE 
INSTITUTION

1. Europaparlamentet (artikel 14 i FEU)

1.1. Europaparlamentet ska tillsammans med rådet lagstifta och utöva budgetfunktionen. Det 
ska utöva politisk kontroll och ha en rådgivande funktion.
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Fördraget om Europeiska unionen bekräftar således att unionen i hög grad ska fungera 
enligt principerna för ett parlamentariskt system.

1.2. ”Det ordinarie lagstiftningsförfarandet” ska vara Europaparlamentets och rådets 
medbeslutande om kommissionens förslag. Detta förfarande, med vissa särskilda inslag, 
ska också gälla utgifterna i budgeten.

Lissabonfördraget bekräftar och stöder därmed ”gemenskapsmetoden”, och stärker 
särskilt systemet med Europaparlamentet och rådet som två kammare.

1.3. Europaparlamentets befogenhet utvidgas också genom att pelarna avskaffas. I området 
med frihet, säkerhet och rättvisa ska det ordinarie lagstiftningsförfarandet i princip 
tillämpas (även om det finns vissa specialbestämmelser).

I Lissabonfördraget tydliggörs också unionens befogenheter på energiområdet.

Även inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, som förblir i stort sett 
mellanstatlig, ska Europaparlamentet spela en viktig roll (se nedan).

När det gäller antagande av internationella överenskommelser stärks parlamentets 
befogenheter, eftersom Europaparlamentet måste godkänna alla avtal om områden som 
omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet på det interna planet.

1.4. I fördraget bekräftas och preciseras att Europaparlamentet är jämställt med rådet när det 
gäller kontrollen av kommissionens utövande av delegerade befogenheter. I 
Lissabonfördraget görs en åtskillnad mellan delegerade akter och genomförandeakter. I 
artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) får parlamentet 
samma befogenhet som rådet att återkalla delegeringen till kommissionen genom en 
lagstiftningsakt. I artikel 291 i FEUF anges att rådet och Europaparlamentet, genom en 
förordning antagen enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, i förväg ska fastställa 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande 
av sina genomförandebefogenheter. Enligt artikel 202 i det nuvarande fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen är det endast rådet som ska fatta detta beslut 
(ett beslut enligt det så kallade kommittéförfarandet) efter det att Europaparlamentet har 
yttrat sig.

1.5. Parlamentet ska också godkänna en rad beslut fattade av Europeiska rådet eller rådet som 
har stor politisk betydelse för unionen: beslut om tillämpning av vissa klausuler som 
tillåter övergång från enhällighet till kvalificerad majoritet (eller från extraordinära 
lagstiftningsförfaranden till det ordinarie lagstiftningsförfarandet), beslut om 
flexibilitetsmekanismer osv.

Rekommendation

Europaparlamentet bör anpassa sin organisation och sina förfaranden till sina 
ökade befogenheter. Just nu utarbetas flera betänkanden med rekommendationer 
för det syftet.
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1.6. Parlamentet ska välja kommissionens ordförande.

Detta val förändrar karaktären på utnämningen av kommissionens ordförande. Att denne 
väljs av Europaparlamentet ger den valde ordföranden stor demokratisk legitimitet och 
stärker hans eller hennes ställning inom unionens institutioner som helhet.

I fördraget klargörs att Europeiska rådet ska föreslå en kandidat till befattningen som 
kommissionens ordförande ”med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter 
lämpligt samråd” (artikel 17.7 i FEU). Denna bestämmelse bekräftar och formaliserar det 
som faktiskt ägde rum vid utnämningen av kommissionens ordförande 2004.

I förklaring 11 (till artikel 17.6 och 17.7 i FEU) anges att ”Europaparlamentet och 
Europeiska rådet i enlighet med bestämmelserna i fördragen har gemensamt ansvar för att 
den process som leder fram till valet av Europeiska kommissionens ordförande förlöper 
smidigt. Företrädare för Europaparlamentet och Europeiska rådet kommer därför att före 
Europeiska rådets beslut hålla de samråd som är nödvändiga, inom den ram som anses 
lämpligast. I enlighet med artikel 17.7 första stycket kommer dessa samråd att inriktas på 
kvalifikationerna hos kandidaterna till befattningen som kommissionens ordförande, med 
beaktande av valen till Europaparlamentet. Arrangemangen för dessa samråd kan komma 
att bestämmas närmare, vid lämplig tidpunkt, i samförstånd mellan Europaparlamentet 
och Europeiska rådet.”

Det är därför hög tid att närmare utforma dessa arrangemang. I detta dokument framförs 
några förslag (se punkt D).

1.7. Ordföranden, den höga representanten och övriga ledamöter av kommissionen ska som 
kollegium underställas en omröstning för godkännande av parlamentet.

I ett betänkande har parlamentet redovisat förfarandena för utfrågning av kandidater till 
befattningarna som kommissionsledamöter, i syfte att harmonisera dem1.

1.8. Parlamentet ska godkänna förslagen till fördjupat samarbete (artikel 329 i FEUF).

Rekommendation

Parlamentets roll vid igångsättandet av och framför allt under ett fördjupat 
samarbete kan i ett senare skede komma att behandlas i ett initiativbetänkande 
från utskottet för konstitutionella frågor.

1.9. Lissabonfördraget ger parlamentet initiativrätt när det gäller översyn av fördragen.

                                               
1 A6-0179/2005: Betänkande om riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen (7 juni 2005, 
Andrew Duff).
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Parlamentet får, i likhet med kommissionen och varje medlemsstat, ge rådet förslag till 
ändring av fördragen (artikel 48.2 i FEU). Om man beslutar att granska de ändringar som 
föreslås, ska Europeiska rådets ordförande sammankalla ett konvent. Parlamentet ska 
delta i konventet.

Europeiska rådet får besluta att inte sammankalla ett konvent, men då ska parlamentet 
först godkänna detta beslut.

Däremot står det ingenting i fördraget om parlamentets roll i en regeringskonferens. Det 
vore kanske värdefullt om institutionerna fastställde principer för parlamentets 
deltagande, som åtminstone bör ha samma omfattning som vid den senaste 
regeringskonferensen.

Rekommendation

Det nya ändringsförfarandet, som ger parlamentet en utökad roll, skulle även i ett 
senare skede kunna behandlas i ett initiativbetänkande från utskottet för 
konstitutionella frågor.
Parlamentet skulle kunna föreslå ett interinstitutionellt avtal om organisationen 
och ledningen av en regeringskonferens, där bland annat parlamentets roll 
fastställs. 

2. Europeiska rådet (artikel 15 i FEU)

2.1. Europeiska rådet blir en institution i och med Lissabonfördraget

Så är inte fallet enligt det nuvarande fördraget. Vissa betraktar Europeiska rådet som ett 
”superråd”. Men även om det har ett nära samarbete med rådet – rådets sekretariat 
biträder Europeiska rådet – har Europeiska rådet aldrig varit en rådskonstellation.

I Lissabonfördraget görs Europeiska rådet till en institution med klargörandet att det inte 
har någon lagstiftande funktion. Därmed bekräftas och stärks Europeiska rådets speciella 
ställning bland institutionerna som helhet. Detta förstärks ytterligare när det gäller 
ordförandeskapet. För närvarande är ordförandeskapet i Europeiska rådet detsamma som 
ordförandeskapet i rådet. Enligt fördraget får Europeiska rådet ett fast ordförandeskap, 
fristående från det i rådet.

En ny institution bör liksom unionens övriga institutioner ha en egen särskild budget. 
Förslag kommer sannolikt att läggas fram i budgeten för år 2009.

Enligt fördraget ska Europeiska rådet biträdas av rådets sekretariat (artikel 235.5 
i FEUF). Det inrättas därmed ingen ny administration. Det vore däremot lämpligt om det 
i budgeten för Europeiska rådet föreskrevs ett kansli för Europeiska rådets ordförande, 
vilket med nödvändiga ändringar skulle kunna likna kansliet för Europaparlamentets 
talman.
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Rådets sekretariat, som även ska biträda Europeiska rådet, spelar de facto en viktig roll 
i förbindelsen mellan Europeiska rådet och rådet. Det fungerar som ett slags ”gränssnitt”.

2.2. Sammansättning

Europeiska rådet ska bestå av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samt av sin
ordförande och kommissionens ordförande. Unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik ska delta i dess arbete.

Med Lissabonfördraget ändras Europeiska rådets sammansättning. I det nuvarande 
fördraget anges att Europeiska rådets ledamöter ska biträdas av respektive 
utrikesminister. Enligt Lissabonfördraget får Europeiska rådets ledamöter besluta att 
biträdas av en minister. Det är alltså inget automatiskt förfarande (Europeiska rådet kan 
besluta från fall till fall).

Med hänsyn till det ökade antalet medlemsstater vore det av praktiska skäl lämpligt att 
endast Europeiska rådets ledamöter sitter runt konferensbordet, och att de inbjudna sitter 
i bakgrunden.

2.3. Allmän uppgift

Europeiska rådet ska ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och 
bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. I fördraget klargörs att 
Europeiska rådet inte ska ha någon lagstiftande funktion1. 

Definitionen av Europeiska rådets allmänna uppgift är densamma som i det nuvarande 
fördraget. Det uttryckliga förtydligandet att Europeiska rådet inte har någon lagstiftande 
funktion lades till av konventet, och senare av regeringskonferensen, för att undvika att 
Europeiska rådet funktion förväxlas med rådets.

2.4. Särskilda befogenheter

Utöver den allmänna uppgiften att ge impulser får Europeiska rådet enligt 
Lissabonfördraget en viktig roll inom ramen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken liksom viktiga konstitutionella uppgifter. De sistnämnda uppgifterna 
tillfaller enligt det nuvarande fördraget ”rådet i dess sammansättning på stats- eller 
regeringschefsnivå”. Denna instans finns inte längre kvar i Lissabonfördraget.

Europeiska rådet ska besluta med konsensus, vilket är ett bredare begrepp än enhällighet. 
För specifika uppgifter anges i Lissabonfördraget med vilken majoritet Europeiska rådet 
ska fatta beslut. I dessa fall ska Europeiska rådets ordförande och kommissionens 
ordförande inte delta i omröstningen.

                                               
1 Att Europeiska rådet deltar i vissa lagstiftningsförfaranden (se längre fram) kan inte betraktas som utövande av 
lagstiftande funktioner, eftersom det endast handlar om att fatta beslut om förfarandets gång i vissa särskilda 
blockerade situationer och inte att blanda sig i utformningen av sakinnehållet i lagstiftningen i fråga.
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2.4.1. Europeiska rådet ska enligt fördraget fatta beslut av konstitutionell karaktär.

2.4.1.1. Enhälliga beslut

– Europaparlamentets sammansättning (artikel 14.2 i FEU).
– Rotationssystemet för utnämning av ledamöterna i kommissionen. 

Kommissionens sammansättning från och med den 1 november 2014 
(artikel 16.9 i FEU).

– Ändring av röstreglerna inom Europeiska centralbankens styrelse 
(protokoll, artikel 40.2).

– Inrättande av en europeisk åklagarmyndighet och omfattningen av dess 
befogenheter (artikel 86.4 i FEUF).

– Tillämpning av ”övergångsregler”: övergång från enhällighet till 
kvalificerad majoritet (godkännande av Europaparlamentet) eller från ett 
särskilt till ett ordinarie lagstiftningsförfarande (godkännande av 
Europaparlamentet) (artikel 48.7 i FEU) 1.

– Ändringar av hela eller delar av tredje delen i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt som rör unionens inre politik och inre 
åtgärder (godkännande av medlemsstaterna) (artikel 48.6 i FEU).

2.4.1.2. Beslut med kvalificerad majoritet

– Rådets konstellationer (artikel 236 i FEUF).
– Rotationen för den trojka som bildar ordförandeskapet i rådet (artikel 236 

i FEUF).

2.4.2. Europeiska rådet ska fastställa intressen och mål för unionens yttre åtgärder 
(artikel 22 i FEU). ”Europeiska rådet ska identifiera unionens strategiska 
intressen, ange målen och fastställa de allmänna riktlinjerna för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken, inklusive för frågor som har försvarsmässiga 
konsekvenser.” (Artikel 26 i FEU.) I båda fallen får Europeiska rådet fatta beslut, 
som dock inte får vara lagstiftningsakter.

Fördragets bestämmelser om unionens yttre åtgärder analyseras i punkt F nedan.

2.4.3. ”Europeiska rådet ska fastställa strategiska riktlinjer för lagstiftningsprogrammet 
och den operativa programplaneringen på området med frihet, säkerhet och 
rättvisa.” (med konsensus) (artikel 68 i FEUF).

I motsats till vad som gäller för den gemensamma utrikespolitiken inrättas inget 
strikt samband mellan Europeiska rådets och rådets arbete.

                                               
1 Det finns också särskilda bestämmelser med samma syfte, till exempel artikel 312.2 andra stycket i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, när det gäller övergång till kvalificerad majoritet för antagande av den 
fleråriga budgetramen, eller artikel 31.3 i fördraget om Europeiska unionen om övergång till kvalificerad 
majoritet för antagande av beslut om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 
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2.4.4. Europeiska rådet får, med hjälp av en nödbroms, tillfälligt upphäva 
lagstiftningsprocessen i frågor som rör den sociala tryggheten (artikel 48 i FEUF) 
och det straffrättsliga samarbetet (artiklarna 82 och 83 i FEUF).

Om det råder oenighet i Europeiska rådet upphävs förfarandet i praktiken. Man 
kan beklaga detta avsteg från principen att Europeiska rådet saknar 
lagstiftningsbefogenhet.

När det gäller artiklarna 82 och 83 är det i fråga om rättsliga och inrikes frågor 
möjligt att inleda ett fördjupat samarbete med ett förenklat förfarande1.

2.4.5. Europeiska rådet ska besluta med kvalificerad majoritet i följande fall:

– Val av sin ordförande (artikel 16.5 i FEU).
– Förslag till kommissionens ordförande till parlamentet (artikel 17.7 i FEU).
– Utnämning av kommissionen efter parlamentets godkännande av den lista över 

kommissionsledamöter som Europeiska rådet föreslagit parlamentet 
i samförstånd med kommissionens ordförande (vald av parlamentet) 
(artikel 17.7 i FEU).

– Utnämning av unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, i samförstånd med kommissionens ordförande. Parlamentet 
ska godkänna denna utnämning i samband med att det godkänner listan över 
föreslagna kommissionsledamöter (artikel 18.1 i FEU).

– Utnämning av ledamöterna i Europeiska centralbankens direktion 
(artikel 283.2 i FEUF).

2.4.6. Europeiska rådet ska besluta med enkel majoritet när det antar sin arbetsordning 
(artikel 235.3 i FEUF).

Det vore lämpligt om denna arbetsordning även innefattade bestämmelser för 
förbindelsen mellan Europeiska rådet och parlamentet, framför allt bestämmelser 
för parlamentets talmans deltagande vid Europeiska rådets möten.

2.5. Ordförandeskapet

2.5.1. Europeiska rådet ska besluta med kvalificerad majoritet när det väljer sin 
ordförande för en period av två och ett halvt år, vilken kan förnyas en gång.

Ordförandens totala (möjliga) mandatperiod sammanfaller med 
Europaparlamentets och kommissionens mandatperioder. Det skulle vara lämpligt 
(med hänsyn till det ofrånkomliga politiska sambandet mellan olika funktioner) att 
mandatperiodernas början också sammanfaller. 

                                               
1 Samma sak händer inom ramen för artikel 86 när det gäller omfattningen av den framtida europeiska 
åklagarmyndighetens befogenheter. Men i det fallet fungerar Europeiska rådets delaktighet mer som en 
katalysator än som en ”nödbroms”. 
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Europeiska rådets ordförande får inte ha ett nationellt mandat. Fördraget utesluter 
däremot inte att han eller hon kan ha ett annat europeiskt mandat. Konventet ville 
på så sätt öppna för möjligheten att funktionen som Europeiska rådets ordförande 
skulle kunna utövas av kommissionens ordförande. I fördraget återfinns däremot 
inte konventets förslag om att förbehålla ordförandeskapet i Europeiska rådet för 
en premiärminister som har deltagit i Europeiska rådets arbete i minst två år. 
Rekryteringsfältet för kandidater till befattningen som Europeiska rådets 
ordförande är således mycket stort.

2.5.2. Den främsta uppgiften för Europeiska rådets ordförande är att leda 
Europeiska rådets arbete och driva det framåt. Han eller hon ska förbereda och 
följa upp arbetet och underlätta sammanhållning och konsensus (artikel 15.6 
i FEU).

Såsom det definieras i fördraget är ordförandens uppgift att leda Europeiska rådet, 
dvs. inneha ordförandeskapet. Han eller hon ska inte vara, vilket somliga önskade, 
unionens ordförande. Eftersom det endast är Europeiska rådet som väljer sin 
ordförande har han eller hon inte den demokratiska legitimitet som en ordförande 
för unionen skulle behöva.

Funktionen är också tydligt skild från funktionen som rådets ordförande.

Förberedelserna av och kontinuiteten i Europeiska rådets arbete kräver att 
Europeiska rådets ordförande har regelbundna kontakter med kommissionens 
ordförande och ordföranden i rådet för allmänna frågor. Här bör även den höga 
representanten delta. Dessa kontakter bör struktureras.

2.5.3. Europeiska rådets ordförande ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet 
efter varje möte i Europeiska rådet (artikel 15.6 i FEU).

Denna bestämmelse bekräftar en tradition. Parlamentet bör dock vara 
uppmärksam på att Europeiska rådets ordförandeskap skiljer sig från rådets 
ordförandeskap. Arbetet i rådet, som är medlagstiftare vid sidan av parlamentet, 
har minst lika stor betydelse för parlamentet som arbetet i Europeiska rådet. Även 
om det inte anges uttryckligen i fördraget finns det således all anledning att bjuda 
in rådets ordförande, dvs. premiärministern, för att denne ska presentera sitt 
program för Europaparlamentet i början av sin mandatperiod och utvärdera sitt 
ordförandeskap i slutet av mandatperioden.

2.5.4. ”Europeiska rådets ordförande ska på sin nivå och i denna egenskap representera 
unionen utåt i de frågor som omfattas av den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, utan att de befogenheter åsidosätts som har tilldelats unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.” (Artikel 15.6 i FEU.)

Denna bestämmelse bekräftar, i ett annat sammanhang, nuvarande praxis. 
Premiärministern i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet utövar 
för närvarande denna representativa uppgift, med stöd av sin utrikesminister. Det 
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bör noteras att ingen av dessa båda kommer att få en roll i utrikesrepresentationen 
i framtiden.

Den yttre representation som utövas av Europeiska rådets ordförande avser endast 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kommissionen ansvarar för 
representationen inom andra delar av området för unionens yttre åtgärder (de som 
rör gemenskapens befogenheter). 

För att undvika missförstånd och till och med befogenhetstvister, bör det inom 
ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken fastställas vad som 
avses med uppgiften för Europeiska rådets ordförande att representera ”på sin nivå 
och i denna egenskap”, utan att detta påverkar befogenheterna för den höga 
representanten, som enligt artikel 27.2 tilldelas stora befogenheter i fråga om 
representation.

2.5.5. Det bör påpekas att premiärministern i den medlemsstat som utövar 
ordförandeskapet i rådet enligt fördraget inte har någon specifik roll inom 
Europeiska rådet. Tidigare var det premiärministerns främsta uppgift att leda 
Europeiska rådet. Vissa menar att denna förlust kommer att kompenseras genom 
att premiärministern får leda rådet i konstellationen allmänna frågor, som enligt 
fördraget tilldelas en viktig roll i förberedelserna av och kontinuiteten 
i Europeiska rådet. På så sätt kan premiärministern i det land som utövar 
ordförandeskapet i rådet förbereda Europeiska rådets möten och sörja för
kontinuiteten i dess arbete, i samarbete med Europeiska rådets ordförande och 
kommissionens ordförande.

2.5.6. Europeiska rådets ordförande ska, efter beslut av Europeiska rådet, sammankalla 
ett konvent och/eller en regeringskonferens för ändring av fördragen (artikel 48.2 
i FEU).

I fördraget anges inte om Europeiska rådets ordförande har en roll att spela i detta 
sammanhang.

Tidigare har konventets ordförande antingen utnämnts av konventet eller av 
Europeiska rådet. Ordförandens roll har varje gång varit mycket viktig. Det är 
önskvärt att behålla systemet med en ordförande för varje tillfälle.

En regeringskonferens leds för närvarande av rådets ordförande, som även leder 
Europeiska rådet. Även om det inte anges i fördraget, finns det ingenting som 
hindrar Europeiska rådet från att låta Europeiska rådets ordförande leda 
regeringskonferensen. På samma sätt är det inte förenligt med det nya fördraget att 
rådets ordförande fortsätter att leda en regeringskonferens.
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Rekommendation

Parlamentet skulle kunna föreslå Europeiska rådet att formalisera 
Europaparlamentets roll i en regeringskonferens genom ett interinstitutionellt 
avtal. Parlamentet bör dock försäkra sig om att denna roll inte blir mindre 
omfattande än den delaktighet som Europaparlamentet hade vid den senaste 
regeringskonferensen.

3. Rådet (artikel 16 i FEU)

3.1. Rådet ska tillsammans med Europaparlamentet lagstifta och utöva budgetfunktionen.

I fördraget tillerkänns rådet uttryckligen funktionen som lagstiftande kammare på samma 
sätt som Europaparlamentet. Det är den logiska följden av att medbeslutandet har blivit 
regel.

Den logiska följden av denna nya situation är att parlamentet ska ha samma privilegier 
som rådet när det gäller Europaparlamentets och kommissionens arbete. Vi tänker bland 
annat på vissa arbetsgruppers delaktighet och tillgång till vissa handlingar.

Enligt samma tankegång anges det i fördraget att rådets möten ska vara offentliga när det 
överlägger och röstar om förslag till lagstiftning.

3.2. Rådet fattar i princip beslut med kvalificerad majoritet, utom i de fall då fördraget anger 
något annat.

Fördraget innefattar flera övergångsbestämmelser som innebär att Europeiska rådet 
(enhälligt) får tillåta rådet att på vissa områden gå från enhällighet till kvalificerad 
majoritet, och från ett särskilt lagstiftningsförfarande till ett ordinarie förfarande. Även 
om övergångsbestämmelserna har utnyttjats i begränsad utsträckning eller inte alls, visar 
de ändå på vilken utveckling som eftersträvades av medlemsstaterna vid 
regeringskonferensen.

3.3. Rådet ska sammanträda i olika konstellationer. Europeiska rådet ska upprätta en 
förteckning över konstellationerna.

I fördraget nämns två av dem: rådet för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor 
(artikel 16.6 i FEU). Detta är inte en slump. Syftet i fördraget var att understryka att dessa 
två konstellationer har en central roll för rådets funktion. Enligt fördraget ska båda 
konstellationerna ha en särskild uppgift.

För närvarande består både rådet för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor av 
utrikesministrarna. Sedan den gemensamma utrikespolitiken infördes med 
Maastrichtfördraget har verksamheten i utrikeskonstellationen marginaliserat rådet 
i konstellationen allmänna frågor. Med den nya institutionella sammansättningen ville 
konventet framhålla den centrala roll som rådet för allmänna frågor har.
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3.3.1. Rådet i konstellationen allmänna frågor har ett centralt uppdrag i den nya 
institutionella jämvikten. Det har tre uppgifter:

– Se till att de olika rådskonstellationernas arbete och verksamhet hänger 
samman.

– Samordna rådets arbete med kommissionens och Europaparlamentets arbete.
– Förbereda och följa upp Europeiska rådets arbete i samarbete med 

Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande.

Rådet för allmänna frågor har för övrigt egna ansvarsområden: institutionella 
frågor och övergripande områden som påverkar flera politikområden, till exempel 
utvidgningen.

Man skulle dessutom kunna tänka sig att rådet för allmänna frågor får i uppdrag 
att godkänna budgeten och den fleråriga budgetramen.

Rådet för allmänna frågor bör vara motsvarigheten till Coreper på det politiska 
planet. Eftersom denna rådskonstellation har en samordningsfunktion bör den 
också avgöra diskussionsfrågor som för närvarande alltför lätt överlämnas till 
Europeiska rådet, på grund av att de inte tas upp i rådet för allmänna frågor. 

3.3.2. Rådet i konstellationen utrikes frågor ansvarar för unionens samlade yttre 
åtgärder, inte endast för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

För den gemensamma säkerhetspolitiken uppstår ett specifikt problem. I fördraget 
anges (artikel 42 i FEU) att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska 
utgöra en integrerad del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det 
är således inte lämpligt att inrätta en särskild rådskonstellation för säkerhet och 
försvar. Försvarsministrarna bör, såsom det är nu, bjudas in till rådet för utrikes 
frågor, också med tanke på att den höga representanten ansvarar för båda 
politikområdena. I förklaring 9 (till artikel 16.9) anges dessutom att 
ordförandeskapet för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ska innehas av 
en företrädare för den höga representanten.

3.3.3. I den mån som rådet för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor har olika 
uppgifter är det lämpligt att de har olika sammansättningar. Att utrikesministrarna 
ska delta i rådet för utrikes frågor är uppenbart, men det är mindre uppenbart att 
de också ska sitta i rådet för allmänna frågor, vilket de nu gör (av historiska skäl). 
Verksamheten i rådet för utrikesfrågor har blivit så omfattande att det inte är 
realistiskt att slå samman de båda konstellationerna. Man kan hoppas att 
medlemsstaternas regeringar kommer att ta konsekvenserna av detta.

Premiärministern skulle själv kunna spela en roll i rådet för allmänna frågor, 
särskilt i förberedelserna av Europeiska rådets möten när dennes land utövar 
rådets ordförandeskap. Han eller hon skulle alltså kunna – på samma grunder som 
kommissionens ordförande – bidra till förberedelserna av och kontinuiteten 
i Europeiska rådets arbete.
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3.4. Ordförandeskapet för de olika rådskonstellationerna (med undantag av rådet för utrikes 
frågor) ska innehas av företrädare för medlemsstaterna enligt ett system för jämlik 
rotation.

Vid första anblicken tycks Lissabonfördraget bekräfta den nuvarande situationen. Ett 
utkast till beslut av Europeiska rådet om genomförandet av ett antal artiklar i fördraget, 
särskilt förklaring 9 (till artikel 16.9), innehåller emellertid en viktig precisering: rådets 
ordförandeskap ska innehas av på förhand bestämda grupper med tre medlemsstater. 
I motsats till den nuvarande trojkan, som innebär att en medlemsstat avlöser en annan 
efter varje halvår, handlar det i Lissabonfördraget om en fast grupp under en period av 
18 månader.

I Europeiska rådets beslut anges helt naturligt att dessa grupper ska sättas samman med
hänsyn till medlemsstaternas olikartade karaktär och den geografiska och demografiska 
jämvikten inom unionen.

Trojkan skulle kunna utarbeta, i samarbete med kommissionen och parlamentet, ett 
program för en 18-månadersperiod inom ramen för den fleråriga programplaneringen, 
vilket skulle förbättra kontinuiteten i arbetet (se E nedan).

Rekommendation

Parlamentet bör bjuda in premiärministrarna från de medlemsländer som utgör 
trojkan för att presentera sitt 18-månadersprogram. Under de 18 månaderna bör 
premiärministern i det land som utövar ordförandeskapet i början och slutet av sitt 
ordförandeskap redovisa vilka åtgärder som vidtagits. 

3.5. Ett nytt protokoll befäster Eurogruppen, som får ett fast ordförandeskap för två och ett 
halvt år.

Gruppen ska välja sin ordförande. Eurogruppens ordförande ska i första hand ansvara för 
information till och samordning med Ekofinrådet. Det är lämpligt att denna ordförande 
bjuds in till Europeiska rådet vid överläggningar om ekonomisk och monetär politik.

Även om orden ”särskilda bestämmelser för en förstärkt dialog” används i protokollet 
skulle det kunna fungera som modell för fördjupat samarbete. Detta gäller även de 
särskilda bestämmelserna för stater som har euron som valuta. De ”särskilda 
bestämmelserna för de medlemsstater som har euron som valuta” finns i kapitel 4 
i avdelning VIII (FEUF): ”Ekonomisk och monetär politik”.

Det bör noteras att dessa bestämmelser innebär att Eurogruppen får besluta om ”lämpliga 
åtgärder för att säkerställa en enad representation inom de berörda internationella 
finansinstitutionerna och finanskonferenserna” (artikel 138.2 i FEUF).
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4. Kommissionen (artikel 17 i FEU)

4.1. I fördraget om Europeiska unionen (artikel 17 i FEU) bekräftas kommissionens uppdrag 
och uppgifter, genom en tydligare beskrivning än i det nuvarande fördraget. Den praxis 
som har utvecklats bekräftas och tydliggörs.

Det är mycket viktigt att kommissionen i fördraget uttryckligen tilldelas uppgiften att ta 
initiativ till unionens årliga och fleråriga programplanering, och att denna uppgift 
behandlas i interinstitutionella avtal. Med hänsyn till utvidgningen av gemenskapens 
befogenheter, särskilt inom rättsliga och inrikes frågor, blir det avgörande att den nya 
kommissionen formulerar ett lagstiftningsprogram redan när den utnämns (se E).

I fördraget tilldelas kommissionen även uppgiften att representera inom sina
befogenhetsområden. Kommissionen är därmed, utöver Europeiska rådets ordförande och 
den höga representanten, den tredje instans som representerar unionen. Det är tydligt att 
detta kräver en samordning.

I artikel 17.2 i FEU bekräftas kommissionens rätt att ta initiativ till lagstiftning. 
Kommissionen behåller därmed sitt nästan fullständiga monopol, enligt de nuvarande 
villkoren.

4.2. Den viktigaste nya bestämmelsen rör kommissionens sammansättning. Från och med 
den 1 november 2014 kommer kommissionen att ha ett antal ledamöter som motsvarar 
två tredjedelar av antalet medlemsstater.

Europaparlamentet har alltsedan regeringskonferensen 2004 ansett att minskningen av 
antalet kommissionsledamöter är en mycket viktig reform och beklagar till och med att 
den inte genomförs förrän 2014. 

Europaparlamentet har ansett att minskningen av antalet kommissionsledamöter är 
nödvändig för att bevara kommissionens kollegiala karaktär. 

Vid Europeiska rådets möte i december 2008 erinrade man dock om att gällande fördrag 
krävde att antalet ledamöter i kommissionen minskar 2009. Rådet kom överens om att 
under förutsättning att Lissabonfördraget träder i kraft ska ett beslut fattas i enlighet med 
erforderliga rättsliga förfaranden så att kommissionen kan fortsätta att bestå av en 
medborgare från varje medlemsstat.

I sina slutsatser från december 2008 påminner Europeiska rådet därför klart och tydligt 
om att såvida Lissabonfördraget inte ratificeras fortsätter artikel 213 i Nicefördraget att 
gälla.

4.3. Lissabonfördraget förstärker rollen för kommissionens ordförande, som från fördrag till 
fördrag har utvecklats från den främste bland likar till en verklig ordförande för kollegiet. 
Den överenskommelse som Europeiska rådet uppnådde i december 2008 om att behålla 
en kommissionsledamot per medlemsstat bidrar till att förstärka ordförandens roll ännu 
mer. I fördraget understryks att det är ordföranden som ska fatta beslut om 
kommissionens interna organisation. Ordföranden ska godkänna utnämningen av den 
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höga representanten. Kommissionsledamöterna ska avgå på ordförandens begäran. 
Lissabonfördraget stärker ordförandens legitimitet, eftersom Europaparlamentet kommer 
att välja honom eller henne och Europeiska rådet måste ta hänsyn till resultatet av valen 
till Europaparlamentet innan det utnämner sin kandidat. Kommissionens ordförande 
kommer därmed att kunna hävda en verklig demokratisk legitimitet. Vissa anser att de 
politiska partierna skulle kunna stärka denna legitimitet genom att presentera sin 
ordförandekandidat under valrörelsen inför valet till Europaparlamentet.

Slutsats

Lissabonfördraget ger unionens politiska institutioner anledning att söka en ny 
interinstitutionell jämvikt.

Fördraget bekräftar och betonar att unionen fungerar enligt principerna för ett parlamentariskt 
system.

Europaparlamentet kommer att delta fullt ut i lagstiftningsarbetet, tack vare att 
medbeslutandeförfarandet blir allmän regel. Parlamentets lagstiftningsmakt kommer även att 
utvidgas till områden som rör rättsliga och inrikes frågor. Det kommer att ha fullständiga 
befogenheter på budgetområdet, åtminstone vad gäller utgifter. Europaparlamentet kommer 
att vara delaktigt i unionens yttre åtgärder.

Europeiska rådet blir en institution. Det kommer att behöva finna sin plats i den institutionella 
jämvikten i förhållande till de befintliga institutionerna, särskilt som det inte kommer att delta
i arbetet med lagstiftning, som endast Europaparlamentet och rådet kommer att ha befogenhet 
att anta på förslag från kommissionen. Europeiska rådet får den viktiga uppgiften att ge 
impulser och fastställa intressen och strategiskt mål för unionens yttre åtgärder.

Rådet blir på samma sätt som Europaparlamentet en lagstiftande kammare. Det får i själva 
verket något större lagstiftningsmakt än Europaparlamentet, särskilt i budgetfrågor. Rådet får
dessutom en central roll i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det bör 
understrykas att rådet i konstellationen allmänna frågor har en central samordningsfunktion.

Det har funnits en önskan om att göra ordförandeskapet i rådet mer stabilt och förenkla det, 
men fördraget skapar en större komplexitet, och den måste hanteras. I framtiden kommer det 
att finnas tre fasta ordförandeskap (Europeiska rådet, rådet för utrikes frågor och 
kommissionen). Dessutom tillkommer ordföranden för Eurogruppen och en roterande 
ordförandetrojka i rådet. Kontakten och samförståndet mellan de ansvariga för dessa 
funktioner kommer att bli avgörande för en väl fungerande union. Det är önskvärt att detta 
samarbete får en mer eller mindre strukturerad form.

C. INTERINSTITUTIONELLA FÖRBINDELSER

1. För en god organisation av förbindelserna mellan unionens olika institutioner är det 
viktigt att fördraget (artikel 295 i FEUF) ger en rättslig grund för slutande av 
interinstitutionella avtal. Enligt fördraget får sådana avtal till och med vara bindande.



PE407.666v02-00 18/44 DT\764564SV.doc

SV

2. Den årliga och fleråriga programplaneringen av lagstiftnings- och budgetarbetet är 
avgörande för ett gott interinstitutionellt funktionssätt. I fördraget ges kommissionen 
uttryckligen uppdraget att ta initiativ till den årliga och fleråriga programplaneringen. Enligt 
fördraget bör den leda till ett interinstitutionellt avtal. I det här dokumentet (se punkt E) 
föreslås att kommissionen, rådet och parlamentet ingår ett ramavtal, enligt artikel 17.1 i FEU.

3. I fördraget om Europeiska unionen definieras Europaparlamentets uppgift (artikel 14) 
respektive rådets uppgift (artikel 16) i nästan samma ordalag, vilket understryker att unionens 
parlamentariska system är ett ”tvåkammarsystem”. Det finns därför anledning att anpassa 
bestämmelserna om bland annat tillgång till information och deltagande i arbetsgrupper.

4. Eftersom Europeiska rådet blir en särskild institution förändras de interinstitutionella 
förbindelserna, framför allt i förhållande till rådet. Den förbindelsen är starkt påverkad av att 
Europeiska rådet och rådet har samma ordförandeskap. Med Lissabonfördraget inrättas ett 
särskilt ordförandeskap för var och en av de båda institutionerna.

4.1. Europeiska rådet väljer sin ordförande med kvalificerad majoritet för en period om två 
och ett halvt år som kan förnyas en gång. Europeiska rådets ordförande ska förbereda och 
garantera kontinuiteten i Europeiska rådets arbete, i samarbete med kommissionens 
ordförande och med utgångspunkt i arbetet inom rådet i konstellationen allmänna frågor.

4.2. Enligt fördraget om Europeiska unionen omorganiseras rådets ordförandeskap.

4.2.1. Enligt artikel 1 i utkastet till Europeiska rådets beslut (förklaring 9) ska rådets 
ordförandeskap, med undantag av konstellationen utrikes frågor, innehas av på 
förhand bestämda grupper med tre medlemsstater (trojkan) under en period av 
18 månader. Varje medlem i gruppen ska under ett halvår vara ordförande i alla 
rådskonstellationer (med undantag av konstellationen utrikes frågor) och Coreper.

Ordförandetrojkan är ett nytt inslag som kan öka kontinuiteten i 
lagstiftningsarbetet.

4.2.2. Unionens höga representant för utrikes frågor ska leda rådet i konstellationen 
utrikes frågor.

Slutsats: Europeiska rådet, kommissionen och rådet i konstellationen allmänna frågor har 
ett fast ordförandeskap för hela mandatperioden. Rådet har ett roterande ordförandeskap.

5. Det roterande ordförandeskapet i rådet riskerar att hamna i en svagare position 
i förhållande till de tre fasta ordförandeskapen. Detta är inte avsikten med fördraget, men det 
skulle kunna bli den faktiska följden. En försvagning av ordförandeskapet riskerar också att 
försvaga rådet. Rådsordförandens roll är viktig såväl för samordningen av rådets arbete som 
för samarbetet och medbeslutandet med parlamentet, liksom för förberedelserna av 
Europeiska rådets möten. I ett skede då medbeslutande blir allmän regel ligger det 
i parlamentets intresse att rådet är väl organiserat.

6. I fördraget betonas att rådet i konstellationen allmänna frågor och dess ordförande har en 
central roll för samordningen av rådets arbete. Denna rådskonstellation är mycket viktig både 
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för den interna samordningen i rådet och för rådets förbindelser med andra institutioner. Den 
är den politiska motsvarigheten till Coreper. Den måste också återta rollen som 
konfliktlösningsinstans inom rådet för att bryta den vana som uppstått att ta upp många 
konflikter i Europeiska rådet, där de i onödan tar upp plats på dagordningen.

I fördraget understryks också den roll som rådet i konstellationen allmänna frågor har för 
rådets förbindelser med övriga institutioner, särskilt när det gäller förberedelserna och 
uppföljningen av Europeiska rådets arbete.

Under senare år har rådet för allmänna frågor, som har samma sammansättning som rådet 
i konstellationen utrikes frågor, marginaliserats på grund av att arbetet i utrikeskonstellationen 
har vuxit i omfattning. Förhoppningsvis förstår medlemsländernas regeringar att en 
uppvärdering av rådet för allmänna frågor förutsätter en annan sammansättning än i rådet för 
utrikes frågor.

Parlamentet bör bjuda in varje rådsordförandeskap att presentera och utvärdera sitt program 
i kammaren. Ordförandeskapets kontakter med parlamentets utskott bör också upprätthållas 
och till och med intensifieras. Rådet är, tillsammans med kommissionen, parlamentets partner 
i medbeslutandet.

7. I förklaring 6 framhålls behovet av att respektera ”de geografiska och demografiska 
skillnaderna inom unionen och dess medlemsstater” vid valet av de personer som ska inneha 
de tre fasta ordförandeskapen. Även om det inte nämns i förklaringen bör hänsyn även tas till 
en politisk jämvikt liksom jämvikten mellan kvinnor och män. Under punkt D nedan föreslås 
en tidsplan och ett förfarande för att nå en så bra jämvikt som möjligt.

Rekommendation

1. Fördraget ger en ”konstitutionell” grund för interinstitutionella avtal, som därmed 
kan fungera som rättslig grund för överenskommelser mellan institutionerna. Det 
är lämpligt att i enlighet med fördraget förhandla fram ett antal ramavtal som 
underbygger institutionernas grundläggande förbindelser.

2. Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör komma överens om en 
organisation av den fleråriga programplaneringen (parlamentets mandatperiod), 
den årliga programplaneringen och tidsplanen för utnämningar i början av 
mandatperioden (se punkt D och E).

3. Som medlagstiftare tillsammans med rådet bör parlamentet ha samma rättigheter, 
bland annat när det gäller tillgång till vissa handlingar och deltagande i vissa 
arbetsgrupper.

4. Parlamentet anser att rådets sekretariat, som enligt fördraget även ska fungera som 
sekretariat för Europeiska rådet, bör innefatta en särskild tjänst som ska biträda 
Europeiska rådet. Det är dessutom lämpligt att Europeiska rådets budget innefattar 
finansieringen av ett kansli för Europeiska rådets ordförande, med kansliet för 
Europaparlamentets talman som förebild.
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5. Europeiska rådets arbetsordning bör fastställa bestämmelser för Europeiska rådets 
förbindelser med parlamentet, bland annat när det gäller parlamentets talmans 
deltagande vid Europeiska rådets möten. Europeiska rådets ordförande och 
Europaparlamentets talman ska samråda om detta.

6. I Europaparlamentets arbetsordning bör det anges att premiärministern i den 
medlemsstat som är ordförande i rådet ska presentera ordförandeskapets program 
för Europaparlamentet i början av mandatperioden och utvärdera resultatet i slutet 
av perioden. Ordförandetrojkan ska även presentera sitt program för de kommande 
18 månaderna.

7. Kontakterna mellan rådets ordförandeskap och parlamentets utskott bör stärkas.

8. Europaparlamentet framhåller att rådet i konstellationen allmänna frågor och dess 
ordförandeskap enligt fördraget spelar en central roll i den nya jämvikten mellan 
institutionerna. Den är Corepers politiska motsvarighet. Den har en avgörande roll 
både för den interna samordningen av rådets arbete och för samordningen med de 
andra institutionerna.

Rådet i konstellationen allmänna frågor bör i framtiden spela en central roll för 
samordning av verksamheten i de olika rådskonstellationerna och lösa deras 
eventuella konflikter, som inte längre bör tas upp systematiskt i Europeiska rådet. 
Europaparlamentet understryker vikten av premiärministrarnas delaktighet, 
framför allt när deras land innehar det sex månader långa ordförandeskapet i rådet.

Europaparlamentet insisterar på att rådet i konstellationen allmänna frågor enligt 
fördraget ska vara en rådskonstellation som skiljer sig från konstellationen utrikes 
frågor. Dessa två nyckelkonstellationer har mycket olika uppdrag och två olika 
ordförandeskap, vilket kräver en särskild sammansättning. I den nya institutionella 
sammansättningen fungerar det inte längre att sitta i två rådskonstellationer, 
eftersom det alltid kommer att bli till nackdel för den ena. Parlamentet insisterar 
på att medlemsstaterna bör inse hur viktigt det är att uppvärdera rådet för allmänna 
frågor och att de vidtar nödvändiga åtgärder för det syftet.

9. Parlamentet understryker den viktiga roll som kommissionen har i egenskap av 
initiativtagare till den fleråriga och årliga programplaneringen, när det gäller såväl 
lagstiftning som finansiella och budgetmässiga frågor.

10.Parlamentet betonar vikten av regelbunden och strukturerad samordning mellan 
parlamentet, rådet (allmänna frågor) och kommissionen, för organisationen av 
lagstiftnings- och budgetarbetet.

D. UTNÄMNINGAR (DE FÖRSTA)

1. I förklaring 6 anges följande: ”Vid valet av de personer som ska inneha befattningarna 
som Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande och unionens höga 
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representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik bör vederbörlig hänsyn tas till behovet av 
att respektera de geografiska och demografiska skillnaderna inom unionen och dess 
medlemsstater.” Man kan tillägga: ”liksom den politiska mångfalden och jämvikten mellan 
kvinnor och män”.

Med hänsyn till att det i artikel 18 (FEU) föreskrivs att Europeiska rådet ska föreslå en 
kandidat till befattningen som kommissionens ordförande ”med hänsyn till valen till 
Europaparlamentet”, är det lämpligt att inleda utnämningsprocessen först efter valen till 
Europaparlamentet, så att Europeiska rådet har allt det underlag som behövs för den jämvikt 
som eftersträvas i förklaring 6.

Valet av kommissionens ordförande (i juli) skulle först följas av utnämningen av 
kommissionen, inklusive den höga representanten och kommissionens vice ordförande 
(oktober). Valet av Europeiska rådets ordförande skulle avsluta utnämningsperioden 
(november).

Fördelen med denna ordning är att resultatet av valen till Europaparlamentet står klart i början 
av processen. Europeiska rådets avgående ordförande (som inte kan utnämnas på nytt om 
mandatet har förnyats en gång) är dessutom bäst lämpad att organisera den samordning som 
krävs mellan parlamentet och Europeiska rådet inför presentationen av kandidater till 
befattningarna som kommissionens ordförande, den höga representanten och övriga 
kommissionsledamöter. Enligt denna tidsföljd är det Europeiska rådets avgående ordförande 
som leder samråden med parlamentet inför Europeiska rådets beslut om att presentera en 
kandidat, som sedan ska väljas av parlamentet.

Rekommendationen här ovan innebär följande tidsplan:

Första veckan i juni: val till Europaparlamentet

– Veckorna 1 och 2: sammansättning av de politiska grupperna.
– Vecka 3: Europeiska rådets ordförande samråder med de politiska 

gruppernas ordförande om utnämningen av kommissionens ordförande.
– Veckorna 4 och 5: Europeiska rådet presenterar sitt beslut, som fattats 

med kvalificerad majoritet, om en kandidat till befattningen som 
kommissionens ordförande.

Mitten av juli: Europaparlamentet väljer kommissionens ordförande efter en 
utfrågning.

– Juli–augusti–september: kommissionens ordförande presenterar en 
förteckning över kommissionsledamöter för godkännande av 
Europeiska rådet. Europeiska rådet föreslår en hög representant, med 
godkännande av kommissionens ordförande.

– Före mitten av oktober: Europaparlamentet godkänner kommissionens 
sammansättning, inklusive ordföranden och den höga representanten. 

Mitten av oktober: Europeiska rådet utnämner kommissionen.
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November: val av ny ordförande i Europeiska rådet.

Det bör påpekas att Europaparlamentet i en resolution1 har förordat att datumet för valen bör 
tidigareläggas en månad, till mitten av maj, för att underlätta det förfarande som föreslås här 
ovan. Det skulle ge mer tid för samråd inför valet av kommissionens ordförande.

Rekommendation

Europaparlamentet och Europeiska rådet bör ingå ett avtal om tidsplanen och 
förfarandet för utnämningar. Europaparlamentet skulle kunna föreslå att valet till 
Europaparlamentet blir utgångspunkten, enligt beskrivningen ovan.

2. I artikel 17 i FEU anges att Europaparlamentet ska välja kommissionens ordförande. 
Europeiska rådet ska föreslå en kandidat ”med hänsyn till valen till Europaparlamentet och 
efter lämpligt samråd”. I fördraget står med all rätt ingenting om ett formellt samråd med 
parlamentet. I förklaring 11 anges dock tydligt att Europaparlamentet är berört, eftersom: 
”Europaparlamentet och Europeiska rådet i enlighet med bestämmelserna i fördragen har 
gemensamt ansvar för att den process som leder fram till valet av Europeiska kommissionens 
ordförande förlöper smidigt. Företrädare för Europaparlamentet och Europeiska rådet kommer 
därför att före Europeiska rådets beslut hålla de samråd som är nödvändiga, inom den ram 
som anses lämpligast. I enlighet med artikel 17.7 första stycket kommer dessa samråd att 
inriktas på kvalifikationerna hos kandidaterna till befattningen som kommissionens 
ordförande, med beaktande av valen till Europaparlamentet. Arrangemangen för dessa samråd 
kan komma att bestämmas närmare, vid lämplig tidpunkt, i samförstånd mellan 
Europaparlamentet och Europeiska rådet.”

Europaparlamentet och Europeiska rådet skulle kunna enas om följande förfarande. 
Europeiska rådet sammanträder med Europaparlamentets avgående talman och de politiska 
gruppernas ordförande var och en för sig (eventuellt tillsammans med partiets ordförande eller 
en begränsad delegation). Detta samråd skulle pågå tredje veckan efter valen, vilket ger 
grupperna möjlighet att organisera sig den första och den andra veckan. Europeiska rådet 
skulle kunna ge sin ordförande i uppdrag att leda dessa samråd och rapportera till 
Europeiska rådet, vilket skulle strida mot fördraget men däremot ge Europeiska rådet full 
kännedom om ståndpunkten inom parlamentets politiska grupper.

Det här förfarandet skulle pågå under stor tidspress. Det är uppenbart att om valen till 
Europaparlamentet skulle förläggas till mitten av maj i stället för i mitten av juni som nu är 
fallet – vilket Europaparlamentet önskar – så skulle processen ske enligt en bli mindre pressad 
tidsplan.

Rekommendation

                                               
1 Resolution om riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionens ordförande (punkt 3), vilken röstades 
igenom den 11 december 2005 på grundval av ett betänkande av Andrew Duff.
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Följande arrangemang föreslås för ”de lämpliga samråden” (artikel 17.7 i FEU) efter 
valen, inför Europeiska rådets presentation av en kandidat till befattningen som 
kommissionens ordförande: parlamentet får två veckor efter valen till parlamentet för 
att sätta samman politiska grupper. Under den tredje veckan samråder 
Europeiska rådet (ordföranden) med Europaparlamentets avgående talman och 
separat med de politiska gruppernas ordförande (eventuellt tillsammans med partiets 
ordförande eller en begränsad delegation).

3. Kommissionen

Europaparlamentet erinrar om att efter Duffbetänkandet1 om riktlinjer för godkännande av 
Europeiska kommissionen har parlamentets arbetsordning ändrats i fråga om godkännandet av 
kommissionen.2

4. Första utnämningarna

Det står nu klart att även om ratificeringsprocessen på Irland skulle lyckas kommer detta inte 
att ske före valet till Europaparlamentet i juni 2009. I bästa fall kommer således 
Lissabonfördraget att träda i kraft först efter valet till Europaparlamentet i juni 2009 och med 
nästa parlament redan på plats. Frågan gäller därför bland annat vilka konsekvenser detta 
skulle få för parlamentet självt, liksom för utnämningen av nästa kommission.

Europeiska rådets slutsatser från december 2008 om en ny ratificeringsprocess i det landet har 
gett nya riktmärken för hur övergången skulle kunna omformas så att Lissabonfördraget 
troligen kan träda i kraft mot slutet av innevarande år eller alldeles i början av 2010.

4.1. Beträffande Europaparlamentet

I betänkandet behandlas i princip inte Europaparlamentets sammansättning. Det skadar 
dock inte att snabbt kontrollera om den ståndpunkt som Europaparlamentet intog i Alain 
Lamassoures och Adrian Séverins betänkande respekterats i slutsatserna från Europeiska 
rådet i december 2008. Det bör erinras om att Europeiska rådet i Lissabon med endast 
tillägget av en medlem (”... sjuhundrafemtio, plus ordförande ...”3) bekräftade det 
politiska förslag som Europaparlamentet lagt fram i det betänkandet. Följaktligen beslöt 
Europeiska rådet att valet under alla omständigheter ska ske enligt Niceordningen (som 
föreskriver 736 ledamöter med högst 99 för Tyskland och minst fem för Malta). Detta 
innebär att om fördraget träder i kraft en tid efter valet blir det nödvändigt att öka antalet 
ledamöter från vissa medlemsstater i överensstämmelse med Europaparlamentets 
förslag4. Antalet tyska ledamöter kan dock inte minskas under pågående mandatperiod. 

                                               
1 A6-0179/2005: Betänkande om riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen (7 juni 2005, Andrew 
Duff).
2 A6-0198/2008: Betänkande om att ändra Europaparlamentets arbetsordning i fråga om godkännande av 
kommissionen (29 maj 2008).
3 Platserna ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt ”degressiv proportionalitet” med högst 96 och minst 
sex platser per medlemsstat.
4 A6-0351/2007: Betänkande om Europaparlamentets sammansättning (3 oktober 2007, Alain Lamassoure och 
Adrien Severin).
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Den enda rimliga lösningen är således den som Europeiska rådet föreskrev, nämligen att 
tillfälligt (fram till valet 2014) bestämma att antalet ledamöter ska höjas till 754 (+ 3). 
Detta kan till exempel ske genom att man lägger till en övergångsbestämmelse i ett 
protokoll, vars ratificering inte torde innebära något problem1.

Dessa folkvalda företrädare kan inbjudas att sitta med som observatörer utan rösträtt till 
dess att Lissabonfördraget godkänns, förutsatt att detta sker.

4.2. Beträffande förfarandet för utnämningen av kommissionen

4.2.1. Vid Europeiska rådets möte i december 2008 bestämdes att förfarandet för 
utnämningen av den kommande kommissionen, och särskilt av dess ordförande, 
inleds så snart som möjligt efter valet till Europaparlamentet, som äger rum i 
juni 2009.

I princip innebär detta att processen för utnämningen av den kommande 
kommissionen sker enligt bestämmelserna i Nicefördraget. I Europeiska rådets 
beslut i december nämns endast utnämningen av kommissionens ordförande 
uttryckligen. Frågan är därför om det är rådets avsikt att låta hela förfarandet ske 
enligt samma regler.

Frågan om förfarandet för utnämningen av den kommande kommissionen behöver 
därför klargöras, särskilt vad gäller tidsplanen och de skilda innebörderna av de 
olika faserna i förfarandet enligt Nicefördraget och enligt Lissabonfördraget.

4.2.2. Om förfarandet för utnämningen av den kommande kommissionen, särskilt vad 
gäller utnämningen av dess ordförande, inleds så snart som möjligt efter valet till 
Europaparlamentet i juni 2009, börjar processen vid en tidpunkt då 
Lissabonfördraget ännu inte är ratificerat. Europaparlamentets befogenheter i 
fråga om utnämningen av kommissionens ordförande förstärks för övrigt betydligt 
genom Lissabonfördraget.

Enligt Nicefördraget utnämns kommissionens ordförande av rådet, som ska 
sammanträda på statschefs- eller regeringschefsnivå, med parlamentets 
godkännande. I Lissabonfördraget föreskrivs att ordföranden väljs av parlamentet 
på förslag av Europeiska rådet efter lämpligt samråd.

                                               
1 Vissa politiska ledare inom EU, bland annat president Nicolas Sarkozy, har i offentliga uttalanden tagit upp 
möjligheten att göra detta i samband med undertecknandet av anslutningsfördraget för Kroatien. Detta kunde 
vara en möjlighet om fördraget ska kunna undertecknas och ratificeras i tid för att medge att Europaparlamentets 
sammansättning anpassas vid ett tillfälle nära i tiden till Lissabonfördragets ikraftträdande. Denna anpassning 
bör dock ske samtidigt som man lägger till det antal ledamöter som Kroatien har rätt till, vilket leder till att 
antalet ledamöter i Europaparlamentet blir fler än 754 även under mandatperioden 2009–2014. Detta skulle 
kunna vara möjligt förutsatt att en politisk överenskommelse med Europaparlamentet kan uppnås informellt (så 
att detta är klart före antagandet av Lissabonfördraget), eftersom det efter Lissabonfördragets ikraftträdande blir 
Europaparlamentets uppgift att på eget initiativ och med Europeiska rådets godkännande besluta om 
Europaparlamentets sammansättning och särskilt att besluta om en ny fördelning av platserna så att man återgår 
till 751 platser vid valet 2014 enligt principerna och förfarandet i Lissabonfördraget. 
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Följaktligen bör parlamentet vara särskilt uppmärksamt på att dess befogenheter 
inte ifrågasätts och att man inte hamnar i en situation där en ordförande utnämns 
”enligt Niceförfarandet” så att denne kan utöva ”befogenheter enligt 
Lissabonfördraget”.

Om Europeiska rådet håller fast vid sitt beslut från december 2008 bör 
Europaparlamentet kräva att stats- eller regeringscheferna (informellt) tar hänsyn 
till de nya befogenheter som Europaparlamentet får enligt Lissabonfördraget vad 
gäller utnämnandet av kommissionens ordförande. Framför allt bör valresultatet 
beaktas och samråd bör hållas med de ledande politiska grupper som är företrädda 
i Europaparlamentet. Om Europeiska rådet vill agera på detta sätt måste rådet 
planera in den tid som krävs för samrådet efter valet till Europaparlamentet innan 
rådet föreslår parlamentet en kandidat till befattningen som ordförande för 
kommissionen. Fördelen med detta förfarande är att det i huvuddrag 
överensstämmer med de nya reglerna i Lissabonfördraget utan att bryta mot det 
gällande Nicefördraget.1

Om Lissabonfördraget ratificeras kan Europaparlamentet således formellt välja 
kommissionens ordförande, vars utnämning parlamentet tidigare godkände i 
enlighet med det förfarande som föreskrivs i Nicefördraget. Särskilt som 
Europeiska rådet kommer att informellt ha följt de samrådsförfaranden som 
föreskrivs i Lissabonfördraget vid utseendet av kandidaten efter valet till 
Europaparlamentet.

4.2.3. Situationen är annorlunda när det gäller kommissionen, eftersom antalet 
kommissionsledamöter enligt Nicefördraget ska vara lägre än antalet 
medlemsstater (vilket inte längre kommer att vara fallet om Lissabonfördraget 
träder i kraft, enligt Europeiska rådets uttalande i december 2008). Till skillnad 
från Lissabonfördraget finns det inte heller några föreskrifter i Nicefördraget om 
en vice ordförande/hög representant.

Om Lissabonfördraget ratificeras av irländarna genom en ny folkomröstning 
förefaller det inte givet att den nya kommissionen utnämns i enlighet med 
Nicefördraget. Kommissionen bör formellt utnämnas och tillträda i den 
sammansättning och med de befogenheter som föreskrivs i Lissabonfördraget när 
det fördraget har trätt i kraft. Det vill säga i det mest optimistiska 
perspektivet – som bygger på att den irländska folkomröstningen sker senast i 
oktober 2009 – i början av 2010.

                                               
1 Detta skulle faktiskt mer eller mindre vara en upprepning av scenariot 2004, som redan i stor utsträckning 
informellt motsvarar det som föreskrevs i konstitutionsfördraget, som just hade ingåtts, och som därefter 
bekräftats i Lissabonfördraget. Europeiska rådet skulle visa prov på politisk vilja genom att förklara att de 
europeiska väljarnas vilja bör beaktas. För övrigt får man inte glömma att även om det inte föreskrivs i 
Nicefördraget att kommissionens ordförande ska väljas av Europaparlamentet krävs det att den kandidat som 
Europeiska rådet utser godkänns av Europaparlamentet, vars beslut inte bara är politiskt utan även rättsligt 
tvingande (med en annan viktig skillnad: medan det i Lissabonfördraget krävs att valet sker med absolut 
majoritet räcker det enligt Nicefördraget med enkel majoritet för godkännandet). 
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4.2.4. Och enligt Nicefördraget1 löper den sittande kommissionens mandatperiod ut den 
31 oktober 2009. Den enda möjligheten att ändra denna bestämmelse är genom en 
ändring av primärrätten (protokoll etc.), vilket inte förefaller vara en prioriterad 
fråga för de 27 medlemsstaterna. Om däremot en ny kommission ännu inte har 
utnämnts vid denna tidpunkt ska den nuvarande kommissionen sitta kvar, men 
dess befogenheter skulle i så fall med all sannolikhet begränsas till förvaltning av 
löpande ärenden. Man kan räkna med att en sådan situation skulle pågå några 
veckor, eller till och med en eller två månader, men inte längre än så. 

I den situationen får det nya parlamentet i uppgift att i samråd med Europeiska 
rådet på bästa sätt genomföra förfarandet för utnämningen av den nya 
kommissionen, så att förfarandet kan ske med beaktande av kommissionens nya 
sammansättning och nya befogenheter samt Europaparlamentets nya 
maktbefogenheter enligt Lissabonfördraget.

4.2.5. Man måste också räkna med möjligheten att folkomröstningen inte får en positiv 
utgång och att Lissabonfördraget inte kan träda i kraft i början av 2010. Det bör 
erinras om att reglerna i Nicefördraget fortsätter att vara tillämpliga och då måste 
Europeiska rådet, så som föreskrivs i protokollet om utvidgningen av Europeiska 
unionen, fatta beslut om antalet ledamöter i den kommande kommissionen (som 
absolut måste vara lägre än antalet medlemsstater i unionen) och villkoren för hur 
den jämlika rotationen i enlighet med detta protokoll ska organiseras.

Rekommendation

Europaparlamentets politiska roll i valet av kommissionens ordförande och 
utnämningen av hela kommissionen – inbegripet den höge representanten 
– ska under alla omständigheter i huvudsak överensstämma med 
bestämmelserna i Lissabonfördraget, även om förfarandet inleds under 
Nicefördraget. Det krävs en politisk överenskommelse mellan institutionerna 
för att försäkra sig om att så blir fallet.

5. Vad gäller ordförandeskapet för Europeiska rådet planeras övergångsåtgärderna nedan i 
ett uttalande i en bilaga till slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2008.

Om Lissabonfördraget träder i kraft vid en tidpunkt då det halvårsvis roterande 
ordförandeskapet för rådet redan har inletts, har rådet kommit överens om följande 
övergångsarrangemang för att ombesörja förberedelsearbetet och en god fortsättning på detta:

                                               
1 I dess lydelse efter ändringen genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 
Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, 
Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till 
grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (artikel 45 c)
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− De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som innehar halvårsordförandeskapet för 
rådet vid den tidpunkten fortsätter att leda alla rådets och Europeiska rådets återstående 
möten liksom möten med tredjeländer fram till det halvårets slut.

− Följande halvårsordförandeskap för rådet får till uppgift att under halvåret vidta de 
konkreta åtgärder som organisatoriskt och materiellt krävs för att utöva ordförandeskapet 
för Europeiska rådet och rådet för utrikes affärer i enlighet med fördragsbestämmelserna. 
Ett nära samråd om dessa frågor ska inledas mellan det nämnda ordförandeskapet, (den 
valda) ordföranden för Europeiska rådet och unionens höge företrädare (utnämnd) i fråga 
om utrikes- och säkerhetspolitiken.

E. MOT EN INTERINSTITUTIONELL PROGRAMPLANERING AV 
MANDATPERIODERNA

Hittills har vi deltagit i flera olika mer eller mindre fristående strategiska och operativa 
programplaneringsövningar mellan institutionerna. Kommissionen för en dialog med 
Europaparlamentet om den strategiska planeringen och lagstiftningsplaneringen och en annan, 
parallell dialog med rådet. Men den lagstiftande myndighetens båda grenar för aldrig någon 
mer omfattande dialog om sina politiska prioriteringar och den operativa planeringen av sina 
respektive verksamheter. I och med att medbeslutandeförfarandet blir generellt och genom de 
nya bestämmelserna i Lissabonfördraget bör en sådan interinstitutionell programplanering
införas.

1. Förändringar som införs genom Lissabonfördraget

De förändringar som införs genom Lissabonfördraget gör det möjligt att förbättra denna 
situation, om den politiska viljan finns.

1.1. När det gäller kommissionen – den institution som i huvudsak har rätt att ta 
lagstiftningsinitiativ – fastställs i artikel 17 att den ska ”ta initiativ till unionens årliga och 
fleråriga programplanering för att få till stånd interinstitutionella avtal”.

1.2. När det gäller Europeiska rådet fastställs följande i artikel 15 i Fördraget om Europeiska 
unionen (FEU): ”1. Europeiska rådet ska ge unionen de impulser som behövs för dess 
utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Det ska 
inte ha någon lagstiftande funktion.”

Detta allmänna uppdrag kompletteras av ett särskilt uppdrag inom området med frihet, 
säkerhet och rättvisa: I artikel 68 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(FEUF) fastställs följande: ”Europeiska rådet ska fastställa strategiska riktlinjer för 
lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen på området med frihet, 
säkerhet och rättvisa.”

1.3. När det gäller rådet fastställs i artikel 16 i FEU att det ”ska fastställa politik och fungera 
samordnande i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen”.

Förklaring 9 innehåller ett förslag till Europeiska rådets beslut om utövande av rådets 
ordförandeskap. I artikel 1.2 i förslaget till beslut föreskrivs följande: ”2. Varje medlem 
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i gruppen ska i tur och ordning vara ordförande i alla rådskonstellationer i sex månader, 
med undantag av konstellationen utrikes frågor. Övriga medlemmar av gruppen ska bistå 
ordförandeskapet i alla dess uppgifter på grundval av ett gemensamt program. Gruppens 
medlemmar får sinsemellan besluta om alternativa arrangemang.”

I artikel 3 i samma förslag till beslut fastställs följande: ”Rådet i konstellationen allmänna 
frågor ska i samarbete med kommissionen säkerställa samstämdheten och kontinuiteten i 
de olika rådskonstellationernas arbete inom ramen för en flerårig programplanering. De 
medlemsstater som innehar ordförandeskapet ska med bistånd av rådets generalsekretariat 
vidta alla åtgärder som behövs för att organisera rådets arbete och få det att fungera väl.”

1.4. Lissabonfördraget ger även en rättslig grund för en flerårig budgetplanering (se punkt 3). 
Det skapas en koppling mellan den politiska och den lagstiftningsmässiga planeringen, 
även om detta inte föreskrivs uttryckligen i fördraget.

2. Några frågor om programplaneringens omfattning och innehåll

2.1. Programplaneringen är till sin natur en nödvändig interinstitutionell verksamhet: om varje 
EU-institution drev en egen politisk agenda helt utan samordning med de andra 
institutionerna och fastställde sin egen tidplan efter dessa prioriteringar skulle det bli 
mycket svårt att samordna institutionernas verksamhet. Det skulle skada samstämdheten i 
EU:s politik och genomförandet av olika förfaranden. Programplaneringen är alltså 
nödvändig och det finns ett behov av att samordna de olika institutionernas verksamhet i 
fråga om vissa gemensamt fastställda mål. Syftet är inte att ifrågasätta varje institutions 
särskilda befogenheter eller de beslutsförfaranden som fastställs i fördragen, särskilt inte 
de fastställda tidsfristerna som är mycket viktiga.

2.2. Detta formuleras mycket väl i artikel 17. Kommissionen ska ta initiativ till en 
programplanering som kan (men inte måste) leda till interinstitutionella avtal. 

Det bör påpekas att de interinstitutionella avtalen äntligen erkänns formellt i artikel 295 
i FEUF: ”Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska samråda och i samförstånd 
reglera formerna för sitt samarbete. I detta syfte får de med beaktande av fördragen ingå 
interinstitutionella avtal som kan vara bindande.”

När man läser denna bestämmelse är det lätt att dra slutsatsen att interinstitutionella avtal 
kan vara bindande, men inte måste vara det, beroende på vad parterna vill. Lika uppenbar 
är principen att de interinstitutionella avtalen inte får begränsa institutionernas 
befogenheter såsom de fastställs i fördragen, inte ens i de fall när de får en bindande 
karaktär.

2.3. När det gäller programplaneringens omfattning och innehåll går det också att skilja 
mellan

a) initiativ till strategisk programplanering med ett mer politiskt innehåll för att fastställa 
prioriteringar och politiska mål för EU under en viss period,

b) initiativ som främst handlar om en operativ planering av verksamheten 
(arbetsorganisation, tidplaner, utbyte av information om hur förfaranden fortskrider 
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osv.). Detta dokument handlar om behoven i fråga om den första typen av 
programplanering, utan att för den skull glömma bort den andra typens betydelse för 
att på ett framgångsrikt sätt förverkliga de mål som fastställs i den strategiska 
programplaneringen.

2.4. Förklaring nr 9 kan skapa förvirring eftersom det i artikel 3 hänvisas till en ”flerårig 
programplanering” i fråga om rådet i konstellationen allmänna frågor och i artikel 1.2 
hänvisas till ett ”gemensamt program” (för 18 månader) för grupperna för de tre 
ordförandeskapen. Den uppenbara tolkningen verkar vara att den fleråriga 
programplaneringen gäller den planering som kommissionen tar initiativ till (artikel 17.1 
i fördraget om Europeiska unionen, i fortsättningen kallat FEU) och att 
ordförandeskapstrojkans gemensamma program ska integreras i den fleråriga 
programplaneringen. Det vore bra om rådet förtydligade förhållandet mellan dessa båda 
typer av programplanering.

2.5. När man talar om programplanering tänker man framför allt på trion kommissionen –
parlamentet – rådet. Men man måste också ta hänsyn till två andra aktörer: dels 
Europeiska rådet, med hänsyn till dess politiskt drivande roll, dels den höga 
representanten, som är ordförande för rådet i konstellationen utrikes frågor.

3. Kopplingen mellan den strategiska och den ekonomiska programplaneringen 
(flerårig budgetram)

3.1. Det är för övrigt nödvändigt att göra en koppling mellan den strategiska och den 
ekonomiska programplaneringen, vilket för första gången erkänns uttryckligen i 
fördragen. Detta innebär att den årliga budgeten faktiskt blir rättsligt bindande. Enligt 
fördraget ska rådet med Europaparlamentets godkännande anta en förordning om den 
fleråriga budgetplanen som ska gälla för minst fem år. Den fleråriga budgetplaneringen 
får därmed en tydlig politisk och lagstiftningsmässig karaktär: där fastställs EU:s 
politiska prioriteringar (inom de verksamhetsområden som ska få ekonomiskt stöd) samt 
medlen för att förverkliga de prioriteringarna. Antagandet av en flerårig budgetram åtföljs 
också av ett lagstiftningspaket där kommissionen konkret lägger fram de initiativ som 
krävs för att införa de operativa EU-program som medlen anslås till.

3.2. Den finansiella lagstiftningen är dock inte den enda lagstiftningsverksamheten inom EU 
under den aktuella perioden. Man kan uppskatta att hälften av EU-lagstiftningen inte har 
någon budgetmässig inverkan. Som exempel kan nämnas en stor andel av lagstiftningen 
om genomförandet av den inre marknaden, lagstiftning om tillnärmning/harmonisering av 
de nationella lagstiftningarna inom olika områden, lagstiftning på skatteområdet, på 
områden för civil- och straffrättsligt samarbete osv., varför det är viktigt att den 
strategiska programplaneringen även tar hänsyn till denna typ av lagstiftning. För övrigt
måste man ta hänsyn till att för vissa långsiktiga lagstiftningspaket av det här slaget kan 
processen bli betydligt mycket längre än kommissionens och parlamentets 
mandatperioder (så var t.ex. fallet med den europeiska bolagsstadgan) och bli föremål för 
en särskild stödordning. Dessutom sträcker sig de långsiktiga programmen för 
EU:s framtid, som Lissabonstrategin, över flera mandatperioder.
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4. Mot ett lagstiftningskontrakt/program?

4.1. Det rekommenderas därför att planeringen mellan institutionerna fastställs i ett verkligt 
kontrakt eller ”lagstiftningsprogram” som innehåller en strategisk planering av 
lagstiftningen och som godkänts av institutionerna. Därför bör den nytillträdda 
kommissionen lägga fram de politiska prioriteringarna och strategiska målen för sin 
femåriga mandatperiod.

Detta bör göras före utgången av mandatperiodens första år och kommissionen bör då 
också lägga fram de viktigaste punkterna när det gäller EU:s finansiella utveckling och de 
budgetresurser som krävs för att uppnå de strategiska målen.

Med utgångspunkt i de prioriteringar och mål som kommissionen lägger fram kan 
institutionerna – kommissionen, parlamentet och rådet – sedan komma överens om ett 
verkligt program, eller ett lagstiftningskontrakt som ska vägleda EU:s verksamhet under 
den perioden.

Detta kontrakt eller program skulle så småningom kunna ta formen av ett gemensamt 
program, ett slags särskild ”gemensam förklaring”.

Kan man tänka sig att göra programmet bindande? Även om det går att betrakta som ett 
slags interinstitutionellt avtal verkar det mer logiskt att i första hand betrakta det som ett 
politiskt åtagande som, om det ifrågasätts, endast skadar det politiska förtroendet mellan 
institutionerna. Om detta förtroende institutionaliseras, vilket är fallet mellan 
Europaparlamentet och kommissionen, skulle ett brutet förtroende logiskt sett kunna få 
stora politiska konsekvenser.

4.2. Med utgångspunkt i detta kontrakt eller gemensamma program bör kommissionen alltså 
före utgången av juni året efter det att den tillträtt lägga fram sina förslag till den fleråriga 
budgetplanen, åtföljd av en förteckning över de lagstiftningsinitiativ som krävs för att 
införa de särskilda genomförandeprogrammen för denna budgetram. Därmed skulle 
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen kunna föras under den andra halvan av det 
året, så att den kan antas före utgången av det året och träda i kraft i början av året därpå 
(N+2, där N är det år som Europaparlamentet väljs1).

Med hänsyn till att det i Lissabonfördraget föreskrivs en budgetram som omfattar minst 
fem år är fördelen med den här tidplanen att den period som omfattas av den fleråriga 
budgetramen motsvarar Europaparlamentets och kommissionens mandatperioder.

För att åstadkomma detta måste man dock minska de finansiella programmens längd från 
sju år till fem, vilken innebär att det krävs en övergångsperiod. Den rimligaste lösningen 
borde vara att förlänga den nuvarande budgetramen med två år, till utgången av 20152.
För närvarande löper planeringen fram till slutet av 2013.

                                               
1 Se i detta sammanhang Bögebetänkandet om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 
2007-2013 och Guy-Quintbetänkandet.
2 Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.
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Detta skulle vara enkelt att genomföra eftersom det i Lissabonfördraget föreskrivs en 
övergång från det nuvarande ad hoc-systemet som baseras på interinstitutionella avtal, till 
en rättsakt (en förordning) som ska antas enligt ett särskilt lagstiftningsförfarande. Denna 
omvandling måste i vilket fall som helst göras när fördraget har trätt i kraft. Det skulle 
vara ett lämpligt tillfälle att ingå ett avtal om den föreslagna förlängningen. Detta skulle 
kunna ske parallellt med den utvärdering som föreskrivs i det nuvarande 
interinstitutionella avtalet.

4.3. Lagstiftningskontraktet/programmet skulle tillsammans med den fleråriga budgetramen 
omfatta det väsentliga innehållet i den fleråriga programplanering som föreskrivs i 
artikel 1.2 och artikel 3 i det förslag till beslut som ingår i förklaring nr 9 vad gäller 
kommissionen och rådet i konstellationen allmänna frågor.

På det sättet skulle de alltså fungera som ram för bl.a. följande 
programplaneringsverksamheter som föreskrivs i Lissabonförslaget:

– Gemensamma program för varje grupp av tre ordförandeskap för deras 18 månader 
långa mandatperiod (och dessa omfattar i sin tur de enskilda programmen för vart och 
ett av de tre ordförandeskapen under deras halvår som fungerande ordförande)1. Sett 
ur Europaparlamentets synvinkel (som ju redan bör ha stadfäst 
lagstiftningskontraktet/programmet och den fleråriga budgetramen) bör dialogen 
i detta sammanhang förstärkas med ordförandeskapet för rådet i konstellationen 
allmänna frågor/trion av ordförandeskap för att ge parlamentet tillfälle att ge sina 
synpunkter under planeringens gång. Europaparlamentet skulle eventuellt också kunna 
anordna diskussioner (i utskotten och i plenum) samt inta ståndpunkter (genom 
resolutioner?) för vart och ett av dessa program.

– Den årliga programplanering som presenteras i kommissionens arbets- och 
lagstiftningsprogram. Här bör Europaparlamentet insistera på att mekanismerna för
dialog ska förstärkas när det gäller kommissionens överlämnande av programmet 
i enlighet med det nuvarande ramavtalet mellan parlamentet och kommissionen. 
Kommissionen diskuterar också sitt program i detalj med rådet. Man skulle önska att 
detta förfarande fick en mer interinstitutionell utformning så att programmet 
i slutänden blir ett resultat av ett åtagande från de tre institutionerna, där de intar en 
gemensam ståndpunkt i fråga om det årliga programmet.

4.4. Dessa olika strategiska planeringsinsatser bör åtföljas av mekanismer för den operativa 
planeringen och samordningen med den befintliga lagstiftningen, och dessa bör förstärkas 
för att skapa en mer intensiv dialog mellan Europaparlamentet och olika aktörer. Detta 
skulle kunna göras i plenum eller i överläggningar mellan ordförandena för de politiska 
grupperna och för parlamentets utskott. En möjlighet till fördjupning skulle vara att 
inrätta en institutionell grupp på hög nivå (t.ex. en vice talman från parlamentet och/eller 
ordföranden för talmanskonferensen + ordföranden för rådet i konstellationen allmänna 
frågor + en vice ordförande för kommissionen) som skulle kunna ha regelbundna möten 

                                               
1 I en sådan utformning skulle kommissionens roll i den årliga planeringen för rådet i konstellationen allmänna 
frågor motsvara den som föreskrivs i förklaring 9 eller i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. 
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för att se till att den operativa planeringen, utbytet av information i prioriterade ärenden 
osv. fungerade.

Vi måste än en gång betona hur viktigt rådet i konstellationen allmänna frågor och dess 
ordförandeskap är i detta samråd. Denna roll skulle stärkas om rådet i konstellationen 
allmänna frågor fick ansvar för att godkänna budgeten och den fleråriga budgetramen, 
vilket föreslås tidigare i detta dokument.

Rekommendation

1. Programplaneringen skulle kunna utformas på följande sätt:

– När den nya kommissionen har tillträtt ska den före årets utgång lägga fram 
sina politiska prioriteringar och strategiska mål för sin femåriga mandatperiod, 
tillsammans med en allmän översikt över de lagstiftningsinitiativ 
kommissionen tänker ta samt den utveckling av EU:s budget som krävs för att 
förverkliga de föreslagna målen. 

– Detta program ska sedan diskuteras med Europarlamentet och rådet och 
fastställas i ett ”lagstiftningsavtal” som sluts mellan de tre institutionerna. 

– Året efter det att kommissionen har tillträtt ska den sedan, före utgången av 
juni, lägga fram sina förslag till den fleråriga budgetram som ska gälla för fem 
år. Dessa förslag ska åtföljas av en översikt över de lagstiftningsinitiativ som 
krävs för att förverkliga programmen för att genomföra de budgetmässiga 
besluten. Den fleråriga budgetramen ska alltså antas av Europaparlamentet och 
rådet före utgången av det året, så att den kan träda i kraft i början av året därpå 
(N+2, där N är det år då Europaparlamentet väljs).

– Detta skulle kräva en övergångsperiod från den nuvarande finansiella 
programplaneringen, som görs genom interinstitutionella avtal som löper 
på sju år, till en programplanering som är juridiskt bindande under fem 
år. Därför bör institutionerna komma överens om att den budgetram som 
ingår i det nuvarande interinstitutionella avtalet ska omvandlas till en 
förordning som omfattar budgetramen och en förlängning av den 
nuvarande budgetramen (2007–2013) till utgången av 2015, så att nästa 
fleråriga budgetram kan träda i kraft i början av 2016 och gälla fram till 
utgången av 2020.

– Med utgångspunkt i ”lagstiftningsavtalet” och den fleråriga budgetramen bör 
följande göras:

– Grupperna med de tre ordförandeskapen ska i samarbete med 
kommissionen och i dialog med Europaparlamentet utarbeta det 
gemensamma programmet för deras verksamhetsperiod på 18 månader. 
Vart och ett av de tre ordförandeskapen ska med utgångspunkt i detta 
gemensamma program utarbeta programmet för sin egen 
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ordförandeskapsperiod, i samarbete med kommissionen och i dialog med 
parlamentet.

– Kommissionen ska utarbeta sitt årliga arbets- och lagstiftningsprogram 
under en fördjupad dialog med rådet och Europaparlamentet. 

– Europaparlamentet och rådet ska anta den årliga budgeten.

– De tre institutionerna ska fördjupa den interinstitutionella dialogen för att 
samordna sin operativa planering och sina respektive tidplaner, särskilt när det 
gäller lagstiftningsplaneringen.

2. Institutionerna ska ingå ett ramavtal för att fastställa de övergripande riktlinjerna 
för dessa olika planeringsverksamheter.

F. EU:S YTTRE ÅTGÄRDER

1. I motsats till det konstitutionella fördraget samlas inte samtliga bestämmelser om EU:s 
yttre åtgärder i ett enda kapitel i Lissabonfördraget. I avdelning V i den tredje delen av det 
konstitutionella fördraget (vilket i sin helhet motsvarar fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) samlades alla bestämmelser om EU:s yttre åtgärder. På det viset ville konventet 
understryka enheten i de yttre åtgärderna. 

Genom att ta med bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
i fördraget om Europeiska unionen (avdelning V i FEU)1 och föra in bestämmelserna om yttre 
åtgärder inom andra områden än dem som omfattas av den gemensamma utrikespolitiken 
i avdelning V i FEUF, visade regeringskonferensen 2007 tydligt att den ville särskilja det ena 
området från det andra. För övrigt anges i artikel 40 i FEU att genomförandet av någondera 
politiken inte ska påverka förfarandena för eller respektive omfattning av den andra politiken.

Även om skillnaden främst är symbolisk och inte har stora praktiska betydelser – särskilt som 
EU får status som juridisk person, pelarna avskaffas och det i artikel 1.2 i FEUF tydligt 
bekräftas att de både fördragen ska ha samma rättsliga värde – visar detta på en skillnad 
i strategier och känslighet. 

Det är dock fortfarande tydligt att målet är en övergripande enhet i fråga om de yttre 
åtgärderna, vilket också understryks i Lissabonfördraget i artikel 21 i FEU som upprepar 
samma inledande artiklar för de båda delar som gäller utrikespolitiken (artikel 23 FEU och 
artikel 205 i FEUF): ”Unionens åtgärder i internationella sammanhang ska enligt detta kapitel 
utgå från principerna i, eftersträva målen i och genomföras i enlighet med de allmänna 
bestämmelserna i kapitel 1” (artikel 21–22 FEU) (avdelning V i fördraget om Europeiska 
unionen). 

                                               
1 Även om avdelningens titel är ”Allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder och särskilda bestämmelser 
om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken” innehåller den endast två artiklar som på ett mer 
övergripande sätt fastställer de vägledande principerna för EU:s yttre åtgärder. Alla de övriga gäller den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
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Den viktigaste åtgärden för att skapa samstämdhet mellan alla yttre åtgärder som EU vidtar är 
tveklöst inrättandet av posten som hög representant för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken samt inrättandet av en gemensam avdelning för yttre åtgärder (europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder) som ska stödja den höga representantens verksamhet. Syftet 
har varit att på såväl politisk nivå som i det administrativa stödet för den politiken skapa en 
strukturell anknytning mellan olika områden av EU:s yttre åtgärder för att skapa samstämdhet
mellan dem.

2. EU:s höga representant för den gemensamma säkerhets- och utrikespolitiken

2.1. För närvarande är den höga representanten (officiellt) rådets generalsekreterare. I 
verkligheten har han dock inte den rollen utan inriktar sin verksamhet på den funktion 
som hög representant som inrättades genom Amsterdamfördraget. Tack vare den höga 
representantens verksamhet har EU:s utrikes- och säkerhetspolitik fått en större bredd. 
Konventet ansåg att man med anledning av detta borde införa en ny dimension för den 
höga representanten.

Första nyheten: den höga representanten ska vara ordförande för rådet i konstellationen 
utrikes frågor.

Målet är att skapa större kontinuitet och samstämdhet i rådets dagordning, vilket saknas 
under det roterande ordförandeskapet, som i alltför hög grad påverkas av den egna 
agendan för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet. Vi måste understryka att det 
i Lissabonfördraget anges att den höga representanten inte har rösträtt vid omröstningar 
i rådet i konstellationen utrikes frågor.

En företrädare för den höga representanten ska även vara ordförande för kommittén för 
utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och företrädare för den höga representanten kan vara 
ordförande för arbetsgrupper som förbereder ärenden för rådet i konstellationen 
utrikes frågor.

Andra nyheten: den höga representanten ska samtidigt vara vice ordförande för 
kommissionen.

Målet är att skapa samstämdhet i EU:s yttre åtgärder och samtidigt mobilisera alla 
tillängliga resurser och verktyg för att förverkliga EU:s mål. Dels måste man undvika 
skiljaktigheter mellan den mellanstatliga delen av den gemensamma utrikespolitiken och 
gemenskapsdelen. Dels måste den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
förstärkas genom att gemensamma initiativ och resurser mobiliseras.

Denna dubbla roll förutsätter att den höga representanten har politiskt förtroende hos 
rådet och samtidigt i egenskap av vice ordförande för kommissionen har förtroende hos 
kommissionens ordförande och hos Europaparlamentet. Detta är uppenbart anledningen 
till förfarandet för att tillsätta den höga representanten, som ska utses av Europeiska rådet 
med kvalificerad majoritet efter godkännande av kommissionens ordförande 
(artikel 18.1) och sedan ska godkännas genom en omröstning i kommissionen i sin helhet 
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(efter samma utfrågningsförfarande som gäller alla andra kommissionsledamöter) –
artikel 17.7 FEU.

Den höga representanten kan avsättas av Europeiska rådet enligt samma förfarande 
(vilket innebär att om den höga representanten avsätts som vice ordförande för 
kommissionen genom en misstroendeförklaring från Europaparlamentet mot 
kommissionen, krävs det även ett beslut med kvalificerad majoritet av Europeiska rådet 
för att avsätta honom).

Vikten av förtroendefulla politiska förbindelser mellan de olika institutionerna och den 
höga representanten är uppenbar. Framför allt bör det betonas vilken betydelse 
förtroendet mellan kommissionens ordförande och den höga representanten har för att 
EU:s yttre åtgärder ska fungera väl.

Den tredje nyheten: den höga representanten kommer att få stöd av en europeisk 
avdelning för yttre åtgärder.

Detta är grundvalen för det nya institutionella bygget i fråga om EU:s yttre åtgärder. 
I betänkandet, som håller på att utarbetas av utskottet för konstitutionella frågor, kommer 
Europaparlamentets vision för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder att utformas.

Den fjärde nyheten gäller den representation som den höga representanten enligt 
Lissabonfördraget ska vara direkt ansvarig för, medan han i det nuvarande fördraget 
endast bistår rådets ordförandeskap.

Av detta framgår det tydligt att fördraget förändrar den höga representantens funktion på 
ett avgörande sätt. Han eller hon kommer att få till uppgift att driva EU:s gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitik (bl.a. den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken). 
När den politiken utarbetas ska den höga representanten bidra med förslag, liksom till 
genomförandet av politiken som rådets ombud. Å andra sidan ska han eller hon 
kontrollera sammanhållningen i EU:s yttre åtgärder. Därför ska den höge representanten 
som ledamot av kommissionen ta ansvar för de yttre förbindelserna och för samordningen 
med andra aspekter av de yttre åtgärderna.

Dessa dubbla roller och stödet från en särskild avdelning för yttre åtgärder bör göra det 
möjligt för honom eller henne att garantera sammanhållning, kontinuitet och effektivitet 
i EU:s yttre åtgärder som helhet. 

2.2. Enligt det nuvarande fördraget har den höga representanten ingen initiativrätt. Det 
kommande fördraget om Europeiska unionen rättar till den bristen. När den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken utarbetas kan såväl medlemsstaterna som den höga 
representanten eller den höga representanten med stöd från kommissionen vända sig till 
rådet och lägga fram initiativ och förslag. För övrigt måste det påpekas att i enlighet med 
artikel 22 får den höga representanten och kommissionen lägga fram gemensamma 
förslag i fråga om EU:s yttre åtgärder. I vissa fall som fastställs i fördraget är dessa 
gemensamma förslag till och med obligatoriska: beslut om restriktiva åtgärder 
(artikel 215.2), närmare bestämmelser för genomförandet av solidaritetsklausulen 
(artikel 222.3 FEUF). 
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Grundtanken i fördraget innebär alltså att den höga representanten i så hög grad som 
möjligt ska samordna sin verksamhet med kommissionens. I Lissabonfördraget uppmanas 
den höga representanten och kommissionen att agera gemensamt och utforma 
gemensamma förslag – detta gäller såväl för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken som gemenskapsdelen – för att förstärka samstämdheten i EU:s yttre 
åtgärder som helhet och göra det lättare att anta de föreslagna rättsakterna. 

2.3. Den höga representanten kommer att få en fullspäckad agenda vilket framgår av antalet 
möten som han eller hon förutsätts delta i i kraft av sina befogenheter enligt fördraget: att 
vara ordförande för rådet i konstellationen utrikes frågor, fungera som vice ordförande för 
kommissionen, företräda EU inom ramen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, försvara EU:s yttre åtgärder inför Europaparlamentet, delta i 
Europeiska rådet… Det krävs konkreta åtgärder för att underlätta för den höga 
representanten. Som exempel kan följande nämnas:

– Utrikesministern för det land som ombesörjer ordförandeskapet för rådet skulle på den 
höga representantens begäran kunna fungera som ordförande för rådet i 
konstellationen utrikes frågor när den höga representanten är frånvarande. På samma 
sätt skulle den höga representanten kunna ge utrikesministrarna inom 
ordförandetrojkan vissa uppdrag inom ramen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, t.ex. i fråga om representation.

– Andra kommissionsledamöter kan delta i rådets möten och ta ansvar för att försvara 
kommissionens ståndpunkt (under samordning med den höga representanten), vilket 
skulle göra det lättare för den höga representanten att fungera som ordförande. Andra 
kommissionsledamöter skulle också kunna få i uppdrag att sköta representationen utåt 
inom olika gemenskapsområden.

– När det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken fastställs det 
i Lissabonfördraget att rådet på förslag av den höga representanten kan utse särskilda 
representanter (artikel 33 i FUE). I dag har dessa representanter ett regionalt uppdrag.
Enligt det nya fördraget ska deras roll utformas med ett mandat för särskilda frågor.
Med hänsyn till att EU-ambassader inrättas kommer behovet av särskilda 
representanter att minska. I stället kan det vara önskvärt att ge dessa representanter 
övergripande uppdrag. I det sammanhanget kan de också få vissa 
representationsuppgifter utåt som är förknippade med deras mandat. De särskilda 
representanterna ska arbeta under ledning av den höga representanten och ska även 
kunna frågas ut av Europaparlamentet. Man skulle kunna tänka sig en utfrågning av 
Europaparlamentet när de särskilda representanterna nomineras.

Rekommendation

Europaparlamentet betonar att det politiska förtroendet mellan kommissionens 
ordförande och den höga representanten är avgörande för att den höga representanten
framgångsrikt ska kunna utöva sin funktion.
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Den höga representanten och kommissionen måste i så stor utsträckning som möjligt 
lägga fram gemensamma initiativ, oavsett om det gäller området för yttre åtgärder eller 
det mer begränsade området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, för 
att förstärka samstämdheten i EU:s yttre åtgärder med hänsyn till det allmänna 
gemensamma europeiska intresset.

Det krävs åtgärder för att underlätta den höga representantens uppdrag på det konkreta 
planet.

3. Europaparlamentets roll i fråga om yttre åtgärder förstärks även

Europaparlamentets roll inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken fastställs 
i artikel 36 i FUE. Den höga representanten ska höra Europaparlamentet om de viktigaste 
aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt informera 
Europaparlamentet om hur dessa politikområden utvecklas. Den höga representanten ska se 
till att ”vederbörlig hänsyn” tas till Europaparlamentets synpunkter. De särskilda 
representanterna ska också medverka när Europaparlamentet informeras. Europaparlamentet 
får även avge rekommendationer till rådet och den höga representanten i fråga om den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken. Europaparlamentet bör anordna en debatt om utvecklingen två gånger om 
året.

Europaparlamentet ska också godkänna EU:s budget för de administrativa och operativa 
kostnaderna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, eftersom skillnaden mellan 
obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter har försvunnit. 

Parlamentet ska också hållas informerat under hela förfarandet när internationella avtal ingås 
inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

När det gäller övriga områden för yttre åtgärder utövar Europaparlamentet sina vanliga
befogenheter: Det deltar i antagandet av rättsakter enligt de villkor som fastställs i fördragen 
(vanligtvis genom det vanliga lagstiftningsförfarandet, som även ska tillämpas för 
utrikeshandeln). Parlamentet ska anta EU:s budget. När det gäller internationella avtal ska 
parlamentet ge sitt godkännande innan rådet antar i) associeringsavtal, ii) avtalet om 
EU:s anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, iii) avtal som 
inrättar en särskild institutionell ram som omfattar samarbetsförfaranden, iv) avtal som 
omfattar områden där det vanliga lagstiftningsförfarandet (eller det särskilda 
lagstiftningsförfarandet, när detta krävs) ska tillämpas.

Detta pekar på att man bör skapa nära förbindelser mellan Europaparlamentet och den höga 
representanten, som bör bjudas in med jämna mellanrum, inte enbart för att delta 
i diskussioner i plenum – utöver de båda årliga debatterna om utvecklingen av den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken – utan även i diskussioner i parlamentets behöriga utskott. Denna praxis bör 
utsträckas till de särskilda representanterna och till de kommissionsledamöter som är behöriga 
inom särskilda områden för EU:s yttre åtgärder, samt vissa ansvariga inom den europeiska 
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avdelningen för yttre åtgärder som har tjänster med en uppenbar politisk vikt. Även om 
Europaparlamentet naturligtvis måste anpassa sig till behovet av diskretion när det gäller 
behandlingen av viss känslig information i fråga om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, särskilt inom försvarsområdet1, kan parlamentet dessutom ta på sig en ny 
roll i fråga om de yttre åtgärderna genom att anordna en ny form av offentliga utfrågningar 
om yttre förbindelser, där de ansvariga från de olika institutionerna, eller från avdelningen för 
yttre frågor, företrädare för tredjeländer, internationella organisationer osv. skulle kunna delta.

4. I fördraget inrättas tre beslutskategorier för EU:s yttre åtgärder:

– Beslut inom ramen för området yttre åtgärder i sin helhet (artikel 22 i FEU).
– Beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 26 

i FEU).
– Beslut inom andra områden för yttre åtgärder än den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken.

4.1. Beslut inom ramen för området yttre åtgärder i sin helhet (artikel 22 i FEU)

Europeiska rådet ska fatta beslut om unionens strategiska intressen och mål i fråga om 
området yttre åtgärder i sin helhet (artikel 22.1 i FEU) och i frågor som kan beröra den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken eller andra områden som omfattas av 
EU:s yttre åtgärder. Rådet ska besluta med enhällighet på en rekommendation från rådet 
som ska antas i enlighet med de närmare bestämmelser som anges för respektive område.

4.2. Beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 26 
i FEU)

Europeiska rådet ska identifiera unionens strategiska intressen, ange målen och fastställa 
de allmänna riktlinjerna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
(artikel 26.1 i FEU). Rådet ska utforma den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
och fatta de beslut som behövs för att fastställa och genomföra den. Även dessa beslut 
ska fattas med enhällighet (artikel 26.2).

Rådet ska också fatta beslut om åtgärder som ska vidtas (artikel 28.1) och beslut om 
EU:s inställning till en särskild fråga av geografisk eller tematisk karaktär (artikel 29.1). 
Även dessa beslut ska fattas av rådet med enhällighet (artikel 31.1), utom när det antar ett 
beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter på grundval av ett beslut av 
Europeiska rådet om unionens strategiska intressen och mål enligt artikel 22.1, när det 
antar ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter på ett förslag från 
unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som har lagts fram på 
särskild begäran av Europeiska rådet (på dess eget eller den höga representantens 
initiativ), eller när det antar ett beslut om genomförande av ett beslut som fastställer 
unionens åtgärder eller ståndpunkter (artikel 31.2). Europeiska rådet får med enhällighet 

                                               
1 Ikraftträdandet av det nya fördraget kommer för övrigt att innebära att det krävs en översyn av det 
interinstitutionella avtalet om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och 
försvarspolitiken (Interinstitutionellt avtal av den 20 november 2002 mellan Europaparlamentet och rådet om 
Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken).
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anta ett beslut om att de beslut som avses ovan får antas med kvalificerad majoritet. Inget 
av dessa undantag får emellertid tillämpas på beslut som har militära eller 
försvarsmässiga konsekvenser.

Beslut om att utse en särskild representant ska också fattas med kvalificerad majoritet 
(artikel 33).

Beslutet om att inrätta en europeisk avdelning för yttre åtgärder ska fattas av rådet på 
förslag av den höga representanten efter att ha hört Europaparlamentet och efter 
kommissionens godkännande (artikel 27.3) (se nedan). 

Rådet ska också med enhällighet (efter att ha hört Europaparlamentet) anta ett beslut om 
förfaranden för att ge snabb tillgång till anslag i unionens budget för brådskande 
finansiering av initiativ inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 
Beslut om närmare bestämmelser för finansiering av startfonden samt förvaltning och 
finansiell kontroll av den ska däremot fattas med kvalificerad majoritet (artikel 41 
i FEU).

Rådets beslut om att ingå internationella avtal inom området för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken ska i allmänhet fattas med enhällighet.

4.3. Beslut inom andra områden för yttre åtgärder än den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken. 

Den allmänna regeln i artikel 22.1 om att rådet med enhällighet ska anta beslut om 
unionens strategiska intressen och mål gäller även för yttre åtgärder inom andra områden 
än den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Utformningen och genomförandet 
av EU:s politik inom dessa områden omfattas av ramen för de nuvarande 
gemenskapsförfarandena: rättsakter som antas genom det vanliga eller det särskilda 
lagstiftningsförfarandet, beroende på vad som fastställs i fördraget, ingående av 
internationella avtal där rådet i allmänhet fattar beslut med kvalificerad majoritet efter att 
ha fått Europaparlamentets godkännande. Enhällighet är dock regel när det gäller vissa 
avtal i fråga om den gemensamma handelspolitiken: handel med tjänster och 
handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter samt utländska direktinvesteringar 
om avtalet omfattar bestämmelser för vilka enhällighet krävs för att interna regler ska 
kunna antas (artikel 207.4 i FEUF), handel med kulturella och audiovisuella tjänster, om 
avtalen riskerar att negativt påverka unionens kulturella och språkliga mångfald, samt på 
områden som rör sociala tjänster, utbildning och hälso- och sjukvård, på vissa villkor 
(artikel 207.4 b i FEUF). Beslut ska också fattas med enhetlighet när det gäller 
associeringsavtal, avtal om ekonomiskt och tekniskt samarbete med kandidatländer och 
avtal på områden där enhällighet krävs på intern nivå. Samma gäller för avtalet om 
anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (beslutet om att 
ingå detta avtal måste också godkännas av samtliga med medlemsstater i enlighet med 
deras respektive konstitutionella bestämmelser innan det träder i kraft) – se artikel 218.8 
i FEUF.
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Rekommendation

I varje beslut på det utrikespolitiska området måste det tydligt framgå inom vilken ram 
(och i enlighet med vilken artikel i fördraget) det antas för att tydligt ange vilket 
förfarande som ska tillämpas såväl när beslutet utformas som när det verkställs.

5. Unionens representation utåt har tre dimensioner enligt bestämmelserna 
i fördragen:

– Europeiska rådets ordförande ska ”på sin nivå och i denna egenskap representera 
unionen utåt i de frågor som omfattas av den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, utan att de befogenheter åsidosätts som har tilldelats unionens höga 
representant” (artikel 15.6 i FEU).

– Den höga representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska 
företräda unionen ”i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken”. 
”Den höga representanten ska på unionens vägnar föra den politiska dialogen med 
tredje part och framföra unionens ståndpunkt i internationella organisationer och vid 
internationella konferenser.” (Artikel 27.2 i FEU.)

– Kommissionen ska representera unionen utåt ”med undantag av den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken samt i övriga fördragen angivna fall” (artikel 17 
i FEU). I synnerhet är kommissionen ansvarig för representationen utåt när det gäller 
frågor som omfattas av gemenskapens behörigheter.

– När det gäller euron föreskrivs i fördraget att rådet på kommissionens förslag får anta 
lämpliga åtgärder för att skapa en enhetlig representation inom internationella 
finansiella institutioner och konferenser. Rådet ska besluta efter att ha hört 
Europeiska centralbanken. Detta är anledningen till att kommissionen nyligen i ett 
meddelande1 betonar att för att anpassa eurons roll på den internationella marknaden 
i förhållande till dess ekonomiska betydelse måste euroländerna utarbeta gemensamma 
ståndpunkter och euroområdets representationen konsolideras, för att man så 
småningom ska kunna inta en enda plats i de internationella finansiella systemen och 
forumen.

Vid första anblicken ges inget fullständigt förtydligande av det något förvirrade läge som är 
ursprunget till den beryktade frågan som Henry Kissinger sägs ha ställt: ”Europa – vad har det 
för telefonnummer?”. Men detta intryck bör nyanseras: vi måste komma ihåg att alla 
medlemsstater också har olika politiska poster med representationsansvar på internationell 
nivå.

I det avseendet bör man komma ihåg att ordföranden för Europeiska rådet snarare kommer att 
ha en representativ funktion. Man måste ta hänsyn till att ordföranden för Europeiska rådet –
precis som framgår av uttrycket ”på sin nivå och i denna egenskap” – ska ta ansvar för 
representationen av denna institution i fråga om den gemensamma utrikes- och 

                                               
1 Kommissionens meddelande av den 7 maj 2008 med anledning av tioårsjubileet av införandet av euron.
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säkerhetspolitiken. Han eller hon kommer alltså att ha samma uppdrag att företräda EU 
i frågor som gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inför utländska 
regeringschefer, ta hand om organisation och/eller representation för Europeiska rådet vid 
möten på hög internationell nivå som premiärministern för den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet för Europeiska rådet har i dag. Men detta ger inte Europeiska rådets 
ordförande någon drivande ställning i fråga om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, eller som privilegierad samtalspartner för att fatta politiska beslut i 
unionens namn. Den funktionen har tydligt getts till den höga representanten när det gäller 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Utöver de bestämmelser som redan har nämnts, fastställs särskilt i artikel 27.2 första stycket 
i FEU att den höga representanten ”såsom rådets bemyndigade ställföreträdare” genom sina 
förslag ska bidra till utformningen och genomförandet av politiken. Dessutom ska den höga 
representanten ha samma uppgift vad gäller den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken.

Man kan alltså dra slutsatsen att det är den höga representanten som ska företräda EU i alla 
frågor som gäller utformning och genomförande av den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken – inklusive försvarspolitiken – och att detta även innebär att föra dialog 
med tredje part och ge uttryck för EU:s åsikter i internationella organisationer.

Följden av att posterna som ordförande för Europeiska rådet och som hög representant inrättas 
är att Lissabonfördraget inte längre ger en premiärminister från en medlemsstat, eller en 
utrikesminister uppdraget att företräda EU, eftersom utrikesministrarna inte längre är 
ordförande för rådet i konstellationen utrikes frågor. Det förhindrar inte att Europeiska rådet 
och den höga representanten kan ge vissa representationsuppdrag till premiärministern och 
ministern för utrikes frågor i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet.

Detta preciserar alltså den höga representantens roll som vice ordförande för kommissionen. 
Kommissionen har ansvaret för att företräda EU utåt, med undantag för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken. 

När det gäller den höga representantens roll som vice ordförande för kommissionen anges 
följande i fördraget: ”Den höga representanten ska inom kommissionen ha det ansvar som 
vilar på kommissionen för de yttre förbindelserna och för samordningen av övriga delar av 
unionens yttre åtgärder”. Det är dock fortfarande kommissionens ordförande som beslutar om 
hur kommissionen ska organiseras. Som vice ordförande för kommissionen är den höga 
representanten underställd kommissionens ordförande och de regler som gäller för kollegiet. 
Kommissionens ordförande kan alltså besluta att själv vara ordförande för mötena med de 
ledamöter av kommissionen som har ansvar för frågor som är förknippade med yttre åtgärder.

Unionens representation utåt i frågor som berör denna institution ska utföras på följande sätt:

– Direkt av kommissionens ordförande – särskilt på premiärministernivå.

– Av kommissionens vice ordförande, som har i uppdrag att utföra kommissionens uppgifter 
inom området för yttre åtgärder samt samordna de övriga områden som omfattas av 
EU:s yttre åtgärder. Det normala är alltså att den höga representanten företräder EU utåt 
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även när det gäller ”gemenskapsaspekten” på EU:s yttre förbindelser på ministernivå, 
särskilt som dessa aspekter ibland kan gå hand i hand med frågor som berör den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

– När det gäller särskilda portföljer med en yttre dimension kan representationen utföras av 
en sektoriell kommissionsledamot (den höga representanten ska samordna de övriga 
aspekterna på EU:s yttre förbindelser men inte ersätta de kommissionsledamöter som har 
ansvar för utrikeshandel, utveckling osv.).

Denna tolkning bekräftas av artikel 218.3 i FEUF om förhandlingar om internationella avtal:
”3. Kommissionen eller, om det planerade avtalet uteslutande eller huvudsakligen gäller den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, unionens höga representant för utrikes frågor 
och säkerhetspolitik ska lägga fram rekommendationer för rådet som ska anta ett beslut om 
bemyndigande att inleda förhandlingar och, med hänsyn till vad det planerade avtalet gäller, 
utse unionens förhandlare eller chefen för unionens förhandlingsdelegation.”

Det verkar logiskt att den som förhandlar om avtal som uteslutande eller huvudsakligen gäller 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken antingen bör vara den höga representanten 
själv, eller någon som står under dennes ansvar, eller den höga representanten och 
kommissionen tillsammans. I det senare fallet kan förhandlaren vara den höga representanten 
i egenskap av vice ordförande för kommissionen, eller kommissionen via den 
kommissionsledamot som har ansvar för området i fråga, beroende på vad kommissionen 
själv föreslår.

Det ovanstående leder till ungefär samma slutsats som den hypotes som beskrevs i början av 
detta kapitel.

Rekommendation:

Europaparlamentet anser att EU:s representation utåt bör fungera enligt följande 
riktlinjer:

– Europeiska rådets ordförande ska företräda EU i fråga om den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken, utan att för den skull ha några befogenheter över politikens 
inriktning. I förekommande fall har Europeiska rådet också en särskild 
representationsfunktion i kontakterna med regeringschefer från tredjeländer.

– Kommissionen – och särskilt dess ordförande – ska ha en representationsfunktion 
i fråga om yttre förbindelser i sin helhet och för de sektoriella politikområden som 
ingår i EU:s yttre åtgärder (utrikeshandel, utveckling osv.).

– Den höga representanten ska samtidigt ha en ledande (initiativtagande och 
verkställande) roll när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, 
särskilt som företrädare för EU i kontakter med tredjeländer och i internationella 
organisationer. Detta omfattar även den roll som för närvarande utövas av 
ordförandeskapet för rådet i konstellationen utrikes frågor (i princip utrikesministern 
för den medlemsstat som innehar ordförandeskapet). Dessutom ska den höga 
representanten företräda unionen i övergripande eller sektoriella åtgärder som inte 



DT\764564SV.doc 43/44 PE407.666v02-00

SV

omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den höga 
representanten ska dock vara underställd kommissionens ordförande och ska följa de 
beslut som fattas av kollegiet i fråga om de övriga aspekterna på yttre åtgärder.

Rådets ordförande samt ordföranden för rådet i konstellationen allmänna frågor –särskilt 
premiärministern för det land som innehar ordförandeskapet – kan också få i uppdrag att 
företräda EU på internationell nivå, efter en överenskommelse med ordföranden för 
Europeiska rådet eller med den höga representanten.

6. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

När det gäller den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, som är en särskild sektor 
inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, innebär Lissabonfördraget också 
viktiga framsteg, särskilt när det gäller möjligheten att inrätta en permanent samarbetsstruktur 
inom försvarsområdet för de medlemsstater som har den politiska viljan och den militära 
kapaciteten att göra så, vilket i slutänden kan leda till ett gemensamt försvar.

Men bortsett från införandet av den höga representanten med sina nya funktioner är dessa 
förändringar inte särskilt påtagliga.

Detta är fortfarande ett område som är övervägande mellanstatligt och där medlemsstaterna 
fattar beslut med enhällighet i de flesta frågor.

Europeiska rådet har till uppgift att fastställa unionens strategiska intressen, fastställa mål och 
utarbeta allmänna riktlinjer för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, däribland 
frågor som har betydelse för försvaret, på de övergripande villkor som fastställs i FEU. 
Dessutom ska Europeiska rådet när tiden är mogen fatta beslutet om en övergång till ett 
verkligt gemensamt försvar (artikel 42.2). Detta beslut ska fattas med enhällighet och måste 
godkännas av samtliga medlemsstater enligt deras särskilda konstitutionella bestämmelser för 
att träda i kraft.

Alla övriga beslut om utformningen och genomförandet av den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken ska fattas av rådet med enhällighet i så gott som samtliga fall (vanligtvis på 
förslag av eller efter att ha hört den höga representanten). Detta gäller med undantag för 
beslutet att inrätta en permanent struktur för försvarssamarbete för de medlemsstater som har 
den politiska vilja och de militära medel som krävs, och beslutet om 
Europeiska försvarsbyråns stadga, dess säte samt regler för dess verksamhet. 

Rådets avgörande roll för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken leder för övrigt 
till ett särskilt problem: ska rådet i konstellationen utrikes frågor ha ansvar för försvarsfrågor 
eller måste det inrättas en särskild konstellation för rådet med försvarsministrarna? Det 
faktum att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken kan bli en integrerad del av den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, där det enligt fördraget är rådet 
i konstellationen utrikes frågor – under ledning av den höga representanten – som är behörigt, 
och att den höga representanten också är behörig för att genomföra den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken samt representationen utåt inom detta område, talar för att det 
är rådet i konstellationen utrikes frågor som ska vara behörigt när det gäller den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, men naturligtvis ska försvarsministrarna delta vid 
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diskussioner om särskilda frågor inom detta område. Samma princip bör för övrigt gälla 
Europaparlamentets interna organisation i denna fråga. 

Europaparlamentet har ingen specifik roll på detta område, som dock omfattas av den höga 
representantens övergripande skyldighet att informera Europaparlamentet om den viktigaste 
utvecklingen inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och ta hänsyn till 
parlamentets synpunkter. När det gäller den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken har 
även kommissionen bara en underordnad roll för att lägga fram förslag tillsammans med den 
höga representanten (om användning av unionens instrument i uppdrag inom detta område 
(artikel 42.4) och, i förekommande fall, om samarbete med Europeiska försvarsbyrån 
(artikel 45.2)). 

Rekommendation

För att garantera samstämdhet i utrikespolitiken och dess försvarsdel bör frågor om den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken också behandlas av rådet i konstellationen 
utrikes frågor, och försvarsministrarna bör delta i de mötena när särskilda frågor inom 
deras område står på dagordningen.
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