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BEGRUNDELSE

”I am not an advocate of frequent changes in laws and constitutions, but laws and
institutions must go hand in hand with the progress of the human mind. As that

becomes more developed, more enlightened, as new discoveries are made, new truths
discovered, and manners and opinions change, with change of circumstances,

institutions must advance also to keep pace with the times.  We might as well require
a man to wear still the coat which fitted him when a boy, as civilized society to

remain ever under the regime of their ancestors.”

Thomas Jefferson

I Indledning

1 For mere end et halvt århundrede siden blev Schuman-erklæringen startskuddet til et
ambitiøst projekt, der havde til formål at forene europæerne om et fælles projekt efter
århundreders ødelæggende splittelse mellem broderfolk.

For at projektet skulle lykkes, var det nødvendigt at løse tre problemer, som – på grund af de
barske realiteter – var opstået ved afslutningen af Anden Verdenskrig: Det var nødvendigt at
få bugt med de indre dæmoner, der var årsagen til de meget store katastrofer på det
europæiske kontinent, at finde ud af, hvordan Europa på ny kunne indtage en førende plads i
verdensordenen, og hvordan der kunne skabes en økonomisk situation, som ville sikre et
bæredygtigt stabilt demokrati.

Udviklingen over de seneste fem årtier er en succeshistorie. Det er lykkedes Europa at
forankre et politisk system, der er baseret på principperne om frihed, pluralisme og tolerance.
Det har skabt en forsoning mellem tidligere fjender, og det har givet den længste fredsperiode
i moderne tid. Det har givet europæerne en høj grad af materiel trivsel og social udvikling. Og
det har ført til faldet af det jerntæppe, som adskilte de frie europæere fra de undertrykte
europæere. På trods af alle fremskridtene i opbygningen af Europa må vi dog ikke glemme
projektets egentlige mål: at forhindre overdreven nationalisme – det moderne Europas sande
kræftbyld – og forsvare demokratiet som system for herigennem at hjælpe de forskellige
holdninger på vej i et pluralistisk samfund og give Europa mulighed for at forsvare sine ideer,
værdier og interesser med kraftig og toneangivende røst.

Europa bør dog ikke stille sig tilfreds med de resultater, der er opnået. Derimod gælder det om
at tage de nye udfordringer op her ved indgangen til det 21. århundrede, hvad enten vi taler
om Unionens rolle i international politik, globaliseringen, udvidelsen, euroen, den indre og
ydre sikkerhed på vores kontinent, terrorismen, migrationsstrømmene, uddannelse,
teknologiske fremskridt, racisme, fremmedhad eller social udelukkelse.

Siden oprettelsen af det første Europæiske Fællesskab (Det Europæiske Kul- og
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Stålfællesskab: Paris-traktaten af 18.4.1951), som samlede seks vesteuropæiske lande1, er
Fællesskabet udvidet til at omfatte 25 europæiske stater2, og dets handlingsområde er udvidet
til nye områder via Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab (Euratom) (Rom-traktaterne af 25.3.1957) og siden via Den
Europæiske Union (Maastricht-traktaten af 7.2.1992).

2 Europa-Parlamentet har, siden der blev indført almindelige direkte valg i 1979, søgt at
gøre arbejdet i det, der senere skulle blive Den Europæiske Union, mere demokratisk,
effektivt og gennemsigtigt. Ved den 14. februar 1984 at vedtage det første udkast til traktat
om oprettelse af Den Europæiske Union (Spinelli-udkastet, som er opkaldt efter sin ordfører)
indledte Europa-Parlamentet en række på hinanden følgende reformer over de efterfølgende
tyve år, som udmøntede sig i den europæiske fælles akt3, Maastricht-traktaten4, Amsterdam-
traktaten5, Nice-traktaten6 og i dag traktaten om en forfatning for Europa7.

På hvert af disse trin og på foranledning af Udvalget om Institutionelle Spørgsmål – som i
1999 blev til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender – deltog Europa-Parlamentet aktivt i
de forberedende overvejelser og evalueringen af resultaterne fra de forskellige
regeringskonferencer8.

Fra starten af denne proces forsvarede Europa-Parlamentet tanken om at tydeliggøre og
forbedre Den Europæiske Unions forfatningsmæssige grundlag, et krav, som blev stadigt

                                                
1 Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene.
2 Ud over de seks oprindelige lande er følgende lande efterfølgende tiltrådt: Danmark, Irland og Det Forenede
Kongerige i 1973, Grækenland i 1981, Spanien og Portugal i 1986, Østrig, Finland og Sverige i 1995, Tjekkiet,
Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet i 2004.
3 Luxembourg-traktaten af 17.2.1986 trådte i kraft den 1.7.1987.
4 Traktaten blev undertegnet den 7.2.1992 og trådte i kraft den 1.11.1993.
5 Traktaten blev undertegnet den 2.10.1997 og trådte i kraft den 1.5.1999.
6 Traktaten blev undertegnet den 26.2.2001 og trådte i kraft den 1.2.2003.
7 Forfatningstraktaten skal undertegnes i Rom den 29.10.2004, hvorefter der følger en ratificeringsperiode på
omkring 2 år.
8 Herunder er angivet: dels beslutningerne forud for regeringskonferencen, dels beslutningerne til evaluering af
resultaterne heraf.
- Den europæiske fælles akt:
. beslutning af 14.2.1984: betænkning og traktatudkast, Spinelli (EFT C 77 af 19.3.1984, s. 33)
. beslutning af 16.1.1986: betænkning af Planas (EFT C 36 af 17.2.1986, s. 144)

og af 17.4.1986 (EFT C 120 af 20.5.1986, s. 96).
- Maastricht-traktaten
. beslutninger om betænkning af Martin af

14.3.1990 (EFT C 96 af 17.4.1990, s. 114),
11.7.1990 (EFT C 231 af 17.9.1990, s. 97)
og af 22.11.1990 (EFT C 324 af 24.12.1990, s. 219)

. beslutning af 7.4.1992: betænkning af Martin (EFT C 125 af 18.5.1992, s. 81).
- Amsterdam-traktaten
. beslutning af 17.5.1995: betænkning af Martin/Bourlanges (EFT C 151 af 19.6.1995, s. 56)

og af 13.3.1996: betænkning af Dury/Maij-Weggen (EFT C 96 af 1.4.1996, s. 77)
. beslutning af 19.11.1997: betænkning af Méndez de Vigo/Tsatsos (EFT C 371 af 8.12.1997, s. 99).
- Nice-traktaten
. beslutning om betænkning af Dimitrakopoulos/Leinen af 18.11.1999 (EFT C 189 af 7.7.2000, s. 222),

3.2.2000 (EFT C 309 af 27.10.2000, s. 85)
og af 13.4.2000 (EFT C 40 af 7.2.2001, s. 409)

. beslutning af 31.5.2001: betænkning af Méndez de Vigo/Seguro (EFT C 47 E af 21.2.2002, s. 108).
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mere presserende i takt med de løbende udvidelser, der risikerede at bringe integrationens
politiske dimension i fare.

Parlamentet har gjort bestræbelser på at nå tre særskilte, men relaterede mål:

For det første har Parlamentet søgt at klarlægge og om nødvendigt styrke selve Den
Europæiske Unions kompetencer og ansvarsområder. Parlamentet har konsekvent hævdet, at
Unionen skal tildeles og udøve beføjelser på grundlag af ”nærhedsprincippet”, hvilket vil
sige, at Unionen skal tildeles de ansvarsområder – og kun dem – der kan varetages mere
effektivt gennem fælles politikker end af de enkelte medlemsstater.

For det andet har Parlamentet fremført, at varetagelsen af ansvarsområder på europæisk plan
skal være mere effektiv. Parlamentet var særligt kritisk over for anvendelsen af enstemmighed
i Rådet og anførte, at det på de områder, hvor man har vedtaget at indføre en fælles politik,
ikke giver mening at give hver af Unionens medlemsstater blokeringsbeføjelser. Parlamentet
har endvidere været fortaler for, at Kommissionen skal have en større rolle, for så vidt angår
gennemførelsen af de vedtagne politikker. En sådan rolle skal dog underkastes passende
undersøgelser og kontrol.

For det tredje har Parlamentet plæderet for større demokratisk kontrol og ansvarlighed på
europæisk plan. De ansvarsområder, som de nationale parlamenter i forbindelse med
ratifikationen af traktaterne har overført til Unionen, bør ikke varetages af Rådet (dvs. de
nationale ministre) alene. Der skal kompenseres for tabet af parlamentariske beføjelser på
nationalt plan ved en udvidelse af de parlamentariske beføjelser på europæisk plan.

I lyset af Amsterdam- og Nice-traktatens blandede og utilstrækkelige løsninger på
fordoblingen af antallet af medlemsstater, men også på den fortsatte uddybelse af Unionen,
blev det stadig mere klart, at fremgangsmåden til ændring af traktaterne, som den blev
anvendt, ikke længere kunne give reelle svar på Europas udvikling.

Europa-Parlamentet havde allerede konstateret dette i 1997 i sin beslutning af 19. november
(om betænkning af Iñigo Méndez de Vigo og Dimitris Tsatsos, jf. fodnote 8, s. 5), som reelt
satte gang i de politiske overvejelser, der i 1999 på det tyske rådsformandskabs foranledning
førte til udarbejdelsen af konventmodellen – som for første gang blev anvendt i forbindelse
med udarbejdelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

3 Efter at have søgt at samarbejde med de nationale parlamenter i den fase, der ledte op til
regeringskonferencerne9, foreslog Europa-Parlamentet10 som den første institution og på
                                                
9 Der henvises til Rom-konferencen med de nationale parlamenter (konferencen af parlamenter i Det Europæiske
Fællesskab den 27.-30.11.1990), de interinstitutionelle konferencer, der blev afholdt samtidig med
regeringskonferencerne om Den Økonomiske og Monetære Union og Den Politiske Union, som førte til
Maastricht-traktaten, deltagelsen af repræsentanter for Europa-Parlamentet i den arbejdsgruppe, der gik forud for
regeringskonferencen i Amsterdam, herefter deres inddragelse i det arbejde, der gik forud for denne
regeringskonference, og endelig deres inddragelse som observatører i Den Forberedende Gruppe til
regeringskonferencen i Nice.
10 Beslutning af 25.10.2000 (betænkning af Olivier Duhamel om konstitutionalisering af traktaterne), som blev
bekræftet ved beslutning af 31.5.2001 (betænkning af Méndez de Vigo/Seguro om Nice-traktaten og Den
Europæiske Unions fremtid).
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baggrund af den praksis, der var opstået i forbindelse med udarbejdelsen af Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder11, at indkalde et konvent bestående af
repræsentanter for medlemsstaternes stats- og regeringschefer, de nationale parlamenter,
Europa-Parlamentet og Kommissionen, som ligeledes skulle have tilknyttet repræsentanter for
kandidatlandenes regeringer og parlamenter som fuldgyldige medlemmer. Dette konvent blev
med Valéry Giscard d’Estaing som formand og Giuliano Amato og Jean-Luc Dehaene som
næstformænd pålagt at udarbejde et udkast til forfatning, som skulle fungere som grundlag for
den efterfølgende regeringskonference.

De positive erfaringer fra konventet om chartret om grundlæggende rettigheder banede vejen
for stiftelsen af et lignende konvent til forberedelse af den nye regeringskonferences arbejde.
Konventet om chartret fungerede godt og viste, at det var i stand til at udarbejde et udkast, der
kunne godkendes af stats- og regeringscheferne. Konventets åbne og gennemsigtige karakter
og kvaliteten i drøftelserne fremmede ligeledes opnåelsen af en konsensus, der først og
fremmest havde rod i muligheden for, at alle kunne give udtryk for deres holdninger og forstå
de andres holdninger.

Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid bekræftede det hensigtsmæssige i valget af
denne metode, eftersom det efter 16 måneder har kunnet præsentere en konsensustekst, der er
et resultat af intense drøftelser, og som ligeledes er et resultat af en tæt dialog med
civilsamfundet.

Europa-Parlamentet har gennem arbejdet i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i høj
grad haft indflydelse på indholdet i udkastet til en forfatningstraktat12, som

                                                
11 Ideen om at vedtage et sådant charter, som i dag er del II i forfatningsudkastet, hidrører fra det tyske
formandskab, som fik den godkendt på Det Europæiske Råds møde i Køln den 3.-4.6.1999. Fremgangsmåden til
udarbejdelse af chartret blev ligeledes fastlagt på dette møde og præciseret på det følgende møde i Tampere den
15.-16.10.1999. Det blev besluttet, at der skulle stiftes et forum – som senere blev kaldt konvent – som samlede
de fire deltagere, der senere deltog i Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid, men uden deltagelse af
kandidatlandene.
12. Beslutning af 16.3.2000: betænkning af Duff/Voggenhuber om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske
Unions grundlæggende rettigheder (EFT C 377 af 29.12.2000, s. 329)
. Beslutning af 14.11.2000: betænkning af Duff/Voggenhuber om godkendelse af udkast til Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder (EFT C 223 af 8.8.2001, s. 74)
. Beslutning af 23.10.2002: betænkning af Duff om virkningen af Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder og dets fremtidige status (EUT C 300 E af 11.12.2003, s. 432)
. Beslutning af 29.11.2001: betænkning af Leinen/Méndez de Vigo om Det Europæiske Råds møde i Laeken og
Unionens fremtid (EFT C 153 af 27.6.2002, s. 310(E))
. Beslutning af 25.10.2001: betænkning af Poos om reformen af Rådet (EFT C 112 af 9.5.2002, s. 317 (E))
. Beslutning af 14.3.2002: betænkning af Garnero González om Den Europæiske Unions status som juridisk
person (EUT C 47 af 27.2.2003, s. 594 (E))
. Beslutning af 7.2.2002: betænkning af Napolitano om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de
nationale parlamenter i den europæiske integrationsproces (EFT C 284 af 21.11.2002, s. 322 (E))
. Beslutning af 16.5.2002: betænkning af Lamassoure om kompetenceafgrænsning mellem Den Europæiske
Union og medlemsstaterne (EUT C 180 af 31.7.2003, s. 493 (E))
. Beslutning af 17.12.2002: betænkning af Bourlanges om retsakternes typologi og normhierarkiet i Den
Europæiske Union (EUT C 31 af 5.2.2004, s. 126)
. Beslutning af 14.1.2003: betænkning af Napolitano om de regionale og lokale myndigheders rolle i
opbygningen af Europa (EUT C 38 E af 12.2.2004, s. 167)
. Beslutning af 24.9.2003: om udkast til traktat om indførelse af en forfatning for Europa og om Europa-
Parlamentets udtalelse om indkaldelse af regeringskonferencen (EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 255).
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regeringskonferencen kun har ændret på et meget begrænset antal punkter. I forbindelse med
denne regeringskonference blev Parlamentet ligeledes for første gang fuldt ud inddraget i
arbejdet gennem sin formand, Pat Cox, og sine to repræsentanter, Iñigo Méndez de Vigo, der
blev afløst af Elmar Brok, og Klaus Hänsch.

II Den nye forfatningstraktats bidrag i forhold til de gældende traktater og således den
gældende fællesskabsret

Udkastet til en ny traktat om en forfatning for Europa indeholder en lang række væsentlige
reformer af og forbedringer til den nuværende forfatning (dvs. det sæt af overlappende
traktater, der for øjeblikket fungerer som reel forfatning). Det er naturligvis i en række
henseender et forsigtigt kompromis. Ikke desto mindre er det et kompromis, der fører Europa
fremad, der er blevet udarbejdet efter lange offentlige og pluralistiske debatter i Det
Europæiske Konvent, og som er blevet afsluttet og godkendt af alle 25 medlemsstaters
folkevalgte regeringer, som hver især ønsker, at dette kompromis skal danne grundlaget for et
europæisk samarbejde i fremtiden.

1 En forfatningstraktat for Europa

1.1 Det overvejes undertiden, hvorvidt der er tale om en forfatning eller en traktat. Man bør
undgå en steril debat om et kunstigt spørgsmål: Der er ingen tvivl om, at der formelt er
tale om en traktat, som vedtages og ratificeres i henhold til de gældende regler om
ændring af traktaterne. Det kan ikke være anderledes. I kraft af sin karakter og sit indhold
udgør denne traktat imidlertid reelt en forfatning.

1.2 Forfatningstraktaten fastlægger de værdier og principper, som Den Europæiske Union
(EU) er underlagt; den beskriver Unionens kompetencer; den etablerer Unionens
institutioner, præsenterer beslutningsprocedurerne og fastlægger retsakterne; den
definerer borgernes rettigheder i forhold til EU; den fastlægger regler for revision af
traktaten osv. Dette er en forfatnings rolle: at fastlægge vilkårene og begrænsningerne for
udøvelsen af en politisk enheds beføjelser og sikre borgerrettighederne.

1.3 Dette er i det væsentlige tilfældet med de gældende traktater: Unionen har som enhver
anden politisk enhed allerede en forfatning, som kan udledes af de traktater, der har
affødt den. En forenkling af traktaterne og forfatningstraktatens mere forståelige struktur
samt særligt formelle karakter er et væsentligt skridt imod en tydeliggørelse af systemet,
således at det bliver mere gennemsigtigt og forståeligt for borgerne.

1.4 Med dette for øje – og i modsætning til det, visse frygter – kaster man sig ikke ved at give
Unionen en forfatning ud i oprettelsen af en centraliseret ”superstat”, som vil gøre en
ende på nationalstaterne og uafværgeligt ændre Den Europæiske Unions karakter (der er
mange eksempler på internationale organisationer, hvis stiftende aftale netop kaldes
forfatning, som det er tilfældet med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO),
Verdenssundhedsorganisationen (WTO) og den ikke så ofte nævnte
Verdenspostforeningen (WPU). Unionens forfatning, i sin nuværende udformning, er
tværtimod en formel garanti for medlemsstaterne og borgerne mod eventuelle negative
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foranstaltninger fra Fællesskabets side.

1.5 Man kan med rette argumentere for, at forfatningstraktatens del III burde have været
revideret væsentligt, og at mange af dens bestemmelser ikke reelt har forfatningskarakter,
er for detaljerede og komplekse og ikke burde være indskrevet i en ægte forfatning. Men
dette var ikke en del af konventets opgaver. Forenklingen er imidlertid indlysende:
samtlige bestemmelser er samlet i et sammenhængende og struktureret dokument, og
læsning af del I og II, hvori de mere forfatningsmæssige aspekter er samlet, giver
borgeren et godt og enkelt overblik over den politiske virkelighed i Unionen og borgerens
rettigheder.

1.6 Del III’s længde har givet anledning til kritik om, at forfatningen er alt for detaljeret og
kompleks, f.eks. sammenlignet med den amerikanske forfatning. Dette skyldes, at EU’s
mål for hvert politisk område beskrives detaljeret i del III på samme måde som i de
foregående traktater, hvorved denne del begrænses. EU-institutionerne får ikke ”carte
blanche” til at handle uden begrænsninger på noget politisk område.

2 En enkelt enhed: Den Europæiske Union

2.1 Et meget væsentligt fremskridt, for så vidt angår gennemsigtigheden i og borgernes
forståelse for den europæiske virkelighed, er samlingen af de forskellige traktater i ét
enkelt dokument og overførslen af en meget kompleks virkelighed med forskellige
enheder (Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab) til én enkelt enhed – Den
Europæiske Union – med status som én (enkelt) juridisk person på internationalt niveau,
hvilket vil øge effektiviteten og synligheden i Unionens foranstaltninger på dette område.
Hertil kommer ophævelsen af strukturen med de tre søjler [fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik (FUSP), retlige og indre anliggender (RIA) og Fællesskabet], som
fusioneres i Unionen med en enkelt institutionel ramme og generel anvendelse af
fællesskabsmetoden, bortset fra at der fortsat forudsættes særlige beslutningsprocedurer
inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (herunder forsvar) på grund af dette
områdes specifikke karakter.

Med forfatningen er der således én enkelt traktat og én enkelt enhed: Den Europæiske
Union13.

2.2 Forfatningen giver i artikel I-8 plads til Unionens symboler, nemlig Unionens flag (en
cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund), dens hymne (Ode til Glæden af

                                                
13 Det skal bemærkes, at Euratom-traktaten ikke berøres af forfatningen, selv om visse af dens bestemmelser
ændres ved protokol om ændring af Euratom-traktaten, således at de gøres kompatible med forfatningsteksten.
Endvidere skal det tages i betragtning, at forfatningstraktaten afsluttes af et forvirrende antal protokoller, bilag
og erklæringer. Faktisk drejer det sig om 36 protokoller (hvoraf 29 allerede er trådt i kraft, såsom Schengen,
mens otte er nye og omhandler områder såsom de nationale parlamenters rolle, nærheds- og
proportionalitetsprincippet, overgangsbestemmelser vedrørende institutionerne, permanent struktureret
samarbejde på områder såsom forsvar osv.), to bilag (allerede eksisterende, angår listen over landbrugsprodukter
og listen over oversøiske lande og territorier) og 46 erklæringer. Formelt set skal disse protokoller også
ratificeres af samtlige medlemsstater og har samme retskraft som forfatningstraktaten. I modsætning hertil er
erklæringerne ikke retligt bindende og skal ikke ratificeres af medlemsstaterne.



(Ekstern oversættelse)

PE 347.119v03-00 10/35 PR\542869DA.doc

DA

Beethoven), dens devise (forenet i mangfoldighed), dens mønt (euroen) og Europa-dagen
(den 9. maj), der skal give borgerne mulighed for bedre at identificere Unionen og styrke
deres følelse af at dele en fælles skæbne.

3 En tydelig definition af Unionens værdier, principper og mål

Forfatningen indledes meget sigende med artikler, der fastlægger de værdier og
principper, som Unionen bygger på, samt de mål, som Unionen skal stræbe mod.

3.1 Forfatningens indledende artikel hylder Unionens dobbelte legitimitet med udgangspunkt
i borgernes og staternes vilje. Med sin afstandtagen til tidligere tiders opfattelser og sin
støtte til borgerbegrebet understreger forfatningen betydningen af det enkelte menneske,
dvs. mænd og kvinder med rettigheder og forpligtelser, som er borgere i Unionen, fordi
de er borgere i en medlemsstat, og som igennem unionsborgerskabet har adgang til en
række supplerende rettigheder.

I forfatningens artikel 1 fremføres de grundlæggende forudsætninger for opbygningen af
Europa. Medlemsstaterne tildeler EU kompetencer for at nå deres fælles mål. På
europæisk plan samordner Unionen de politikker i medlemsstaterne, der har til formål at
nå disse mål. Det er Unionens institutioner, der udøver de overførte kompetencer.
Samtidig forpligter Unionen sig til at respektere medlemsstaternes nationale identitet,
hvilket vil sige de grundlæggende elementer i den interne politiske struktur. Hermed
udtrykker Unionen sin respekt for de beslutninger, de enkelte medlemsstater træffer i
forbindelse med magtens territoriale fordeling – fra fastlæggelsen af Unionens grænser til
regional og lokal selvbestemmelse –, opretholdelsen af den offentlige orden og
beskyttelsen af den nationale sikkerhed. Endelig støtter forfatningen princippet om loyalt
samarbejde mellem Unionen og medlemsstaterne for hermed at nå de fælles mål.

Den Europæiske Unions forfatningsmæssige forudsætninger skal nødvendigvis hvile på
et solidt grundlag: Der er tale om værdier, som udgør grundlaget og referencerammen for
alle aktiviteter i Unionens institutioner.

3.2 Ifølge forfatningens artikel 2 er de værdier, Unionen bygger på, den menneskelige
værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for
menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Disse
værdier er i øvrigt et kriterium i forbindelse med kommende tiltrædelser og kan danne
grundlag for anvendelse af sanktioner mod medlemsstater, hvor der sker alvorlige og
vedvarende krænkelser af disse principper.

Ud over disse værdier bygger Unionen på følgende principper: pluralisme, ikke-
forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og
mænd.

Endelig forfølger Unionen politiske mål, som er Unionens eksistensberettigelse.
Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd. Disse mål
konkretiseres i forfatningens artikel 3 gennem politiske, økonomiske og sociale mål både



PR\542869DA.doc 11/35 PE 347.119v03-00

DA

internt i Unionen og udadtil.

På internt niveau giver Unionen borgerne et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed uden indre grænser og et indre marked med fri og lige konkurrence.
Unionen arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret
økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne,
hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for
beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og
teknologiske fremskridt. Endelig bekæmper den social udstødelse og forskelsbehandling
og fremmer social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd,
solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder. Den fremmer
økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne.
Unionen respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og
sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles.

På internationalt niveau bidrager Unionen til fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling af
jorden, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem. Den bidrager til fri og fair handel,
udryddelse af fattigdom og beskyttelse af menneskerettighederne, især børns rettigheder,
samt nøje overholdelse og udvikling af folkeretten, navnlig overholdelse af principperne i
De Forenede Nationers pagt.

Disse mål udgør således et politisk basisprogram, der ligger til grund for oprettelsen af
Unionen. Det påhviler Unionen at forfølge disse mål med hensigtsmæssige midler ved at
anvende de kompetencer, forfatningen tildeler den.

Værdierne og principperne er således Unionens etiske grundlag, som navnlig
konkretiseres i chartret om grundlæggende rettigheder, som er indarbejdet i forfatningens
del II. De mål, der tildeles Unionen, er dens eksistensberettigelse og årsagen til, at
medlemsstaterne har besluttet at danne Unionen. De styrer alle Unionens tiltag. Selv om
de værdier, principper og mål, der fastlægges i disse artikler, ikke er nye, er visse af dem
ikke blevet tydeligt udtrykt, og de er aldrig blevet kodificeret og systematiseret. Det er
forfatningens opgave at gøre dette, og det er et væsentligt skridt i retning mod at give
borgerne et tydeligt og stærkt symbolsk overblik over, hvad Unionen står for.

3.3 Det skal i denne forbindelse understreges, at regeringskonferencen stort set har begrænset
sig til at følge forfatningens tekst i denne henseende, idet der kun er foretaget mindre
ændringer, som Europa-Parlamentet nemt har kunnet tilslutte sig: tilføjelse af værdier
vedrørende rettigheder for personer, der tilhører mindretal, tilføjelse af ligestilling
mellem kvinder og mænd som et princip, inddragelse af monetær stabilitet blandt
Unionens mål som tilføjelse til ”en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne,
hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt”.

4 Borgerne i centrum for opbygningen af Europa: indarbejdelse af chartret om
grundlæggende rettigheder i forfatningen

4.1 Indarbejdelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i forfatningens del II er et
udtryk for den fulde anerkendelse af, at borgerne er i centrum for opbygningen af Europa.
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Chartret får således bindende retskraft og er juridisk bindende for dels EU-institutionerne,
der handler inden for rammerne af deres respektive kompetencer, og dels
medlemsstaterne, i det omfang de handler som udøvende myndighed i forbindelse med
fællesskabsretten. Der er således tale om en ekstra garanti til borgerne i forhold til
Unionen.

Dette er ikke et udtryk for, at der stilles spørgsmålstegn ved beskyttelsen af de
grundlæggende rettigheder, som hver national forfatning sikrer borgerne i forhold til
deres land, ej heller et udtryk for nye skjulte kompetencer til Unionen, som ifølge visse
kan påtvinge medlemsstaterne retningslinjer for den økonomiske og
arbejdsmarkedsmæssige politik. Forfatningens bekræftelse af, at chartret ikke udvider
fællesskabsrettens anvendelsesområde ud over Unionens kompetencer, at det ikke skaber
nye kompetencer eller opgaver for Unionen, og at det ikke ændrer på de kompetencer og
opgaver, som forfatningen tildeler den (artikel II-111), er særlig tydelig på dette område.

Visse medlemsstaters frygt, for så vidt angår de mulige konsekvenser af de sociale og
økonomiske rettigheder, der anerkendes i chartret, fik regeringskonferencen til at indføre
yderligere garantier som supplement til de garantier, som konventet allerede havde givet
mod eventuelle overtrædelser. Der kan sås tvivl om nødvendigheden af dette skridt, som
lader til at ignorere de begrebsmæssige forskelle, som er tydeligt fastlagt i den
europæiske forfatningsmæssige doktrin, men en sådan tilgang kan accepteres, såfremt
chartrets retskraft ikke anfægtes.

4.2 Der skal mindes om, at de rettigheder, der udtrykkes i chartret, overordnet set svarer til
det fælles grundlag for de grundlæggende rettigheder, som Unionen allerede anerkender,
og som finder sit udspring i medlemsstaternes forfatningsmæssige traditioner eller den
europæiske menneskerettighedskonvention. Det drejer sig især om at udtrykke disse
rettigheder præcist og i et for borgerne tilgængeligt sprog og tydeligt give udtryk for, at
Unionen skal overholde dem. Dette kan bidrage til at styrke båndet mellem borgerne og
deres Union.

4.3 Indarbejdelsen af chartret i forfatningen fremhæves i begyndelsen af forfatningen i et
selvstændigt afsnit, der er helliget de grundlæggende rettigheder og unionsborgerskabet.
Et yderligere skridt i retning af en beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i Unionen
er bestemmelsen om, at Unionen bør tiltræde den europæiske konvention til beskyttelse
af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (som alle medlemsstater er
medlem af), hvilket Europa-Parlamentet længe har været fortaler for. Dette skal ske
gennem en aftale med Europarådet. Afgørelsen om indgåelse af denne aftale skal træffes
med kvalificeret flertal efter godkendelse fra Parlamentet.

4.4 Andre aspekter af forfatningen kan fremhæves, bl.a. aspekter, der styrker borgernes ret til
at deltage i den politiske proces (såsom borgerinitiativet: art. I-47, stk. 4) eller bidrager til
at forbedre den juridiske beskyttelse af deres rettigheder ved at lette adgangen til
Domstolen.

Parlamentet kan kun glæde sig over disse væsentlige skridt i retningen mod at gøre
Unionen til en union af stater og borgere.
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5 En tydelig og forståelig afgrænsning af Unionens kompetencer

5.1 Et af de væsentligste spørgsmål, som den nye forfatningstekst bør besvare, er spørgsmålet
om, hvem der gør hvad i Europa. Denne tydeliggørelse er uundværlig med henblik på at
give borgerne mulighed for at forstå de politiske ansvarsområder på europæisk niveau.
Den giver ligeledes en yderligere garanti til alle dem, der frygter overdrevne indgreb fra
Unionens side.

5.2 Med dette for øje gives der i forfatningen en definition på Unionens kompetencer, som
opdeles i tre forskellige kategorier, hvis juridiske status og interventionsniveau
differentieres: Unionens enekompetence; kompetencer, som deles med medlemsstaterne;
og tiltag for at understøtte eller supplere medlemsstaternes indsats. På baggrund af deres
specifikke karakter fortjener den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og samordningen
af medlemsstaternes økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker særlige
bestemmelser, der falder uden for denne tredelte klassificering (jf. bilag 1).

Denne definition af Unionens kompetencer overholder det grundlæggende princip om
tildelingen af kompetencer, dvs. at Unionen kun har de kompetencer, som
medlemsstaterne tildeler den i forfatningen, med henblik på at nå de mål, der fastlægges
heri. Dette princip forhindrer i sig selv, at der opstår en slags centraliseret superstat, da
det indebærer, at alle kompetencer tilhører staterne, medmindre de overdrager dem til
Unionen.

5.3 Forfatningen giver ikke Unionen flere kompetencer: De få ”nye” kompetencer, som er
blevet præciseret, svarer især til de områder, hvor Unionen allerede intervenerede via EF-
traktatens artikel 308, men hvor forfatningen tilbyder en bedre løsning. De ændringer, der
blev indført i del III, svarer da også generelt til behovet for at tilpasse disse bestemmelser
til de nye beslutningsprocedurer og de nye juridiske instrumenter, der fastlægges i del I.

5.4 Forfatningen styrker endvidere Unionens pligt til at respektere nærheds- og
proportionalitetsprincippet i udøvelsen af sine kompetencer. Det påhviler i øvrigt allerede
regeringerne at sikre dette i Rådet og i Parlamentet. Definitionen af de principper, der
fremhæves i forfatningen, svarer til den definition, der allerede eksisterer i de gældende
traktater, men protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet indeholder nye mekanismer til sikring af overholdelsen af
disse principper, navnlig ved i væsentlig grad at styrke de nationale parlamenters rolle.

5.5 Disse opnår især retten til at blive informeret i god tid om Kommissionens forslag til
retsakter, som skal begrundes med hensyn til nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet. Dette giver dem mulighed for at udøve de rettigheder, de har
på nationalt niveau, og styrker navnlig deres evne til at øve indflydelse på deres regerings
tiltag i Ministerrådet. De nationale parlamenter kan endvidere, for så vidt angår
nærhedsprincippet, senest seks uger efter at Kommissionen har forelagt et
lovgivningsforslag, sende en begrundet udtalelse til formændene for Europa-Parlamentet,
Ministerrådet og Kommissionen, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende
forslag ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. En mekanisme for hurtig
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varsling forpligter endda Kommissionen til at tage sit forslag op til fornyet overvejelse,
såfremt mindst en tredjedel af de nationale parlamenter vurderer, at forslaget ikke
overholder nærhedsprincippet.

Denne protokol forudser også muligheden for, at medlemsstater på vegne af deres
nationale parlament eller et kammer i dette parlament (hvis dette er i overensstemmelse
med deres interne retssystem) kan indbringe en klage over lovgivningsmæssige retsakters
krænkelser af nærhedsprincippet. Regionsudvalget får ligeledes mulighed for at indbringe
sådanne klager over lovgivningsmæssige retsakter, hvis vedtagelse det ifølge forfatningen
skal høres om.

Disse mekanismer er yderligere garantier mod en eventuel uovervejet udøvelse af
Unionens kompetencer og bidrager i høj grad til at styrke den demokratiske kontrol og
fællesskabslovgivningen.

5.6 Denne definition bør ganske vist vejes op imod de specifikke bestemmelser i
forfatningens del III for at opnå en fuldstændig ramme for den specifikke udøvelse af
disse kompetencer, men den europæiske borger kan, ved bare at læse del I, opnå et
indblik i, hvem der gør hvad i Europa. Dette er et fremskridt, for så vidt angår
gennemsigtighed.

5.7 Som endnu et positivt element skal det understreges, at forfatningen sikrer systemet
tilstrækkelig fleksibilitet gennem en bestemmelse, der svarer til den nuværende artikel
308, og som giver Rådet mulighed for om fornødent at vedtage tiltag inden for de
områder, hvor Unionen ikke har kompetencer. Denne fleksibilitetsbestemmelse yder alle
nødvendige garantier til medlemsstaterne: krav om enstemmighed, anvendes udelukkende
for at nå målene i forfatningen; proceduren bliver mere demokratisk i lyset af, at den er
undergivet Europa-Parlamentets godkendelse, og at de nationale parlamenter skal gøres
opmærksom på forslag, der bygger på denne artikel, inden der træffes afgørelse.

6 Fornyede institutionelle rammer for en stærk, demokratisk og gennemsigtig Union

Et af de afgørende spørgsmål, som forfatningen har til formål at regulere, er tilpasningen
af Unionens institutioner til den nye situation, der er opstået som følge af udvidelsen.
Unionens institutionelle sammensætning har stort set været baseret på de samme
strukturer i 50 år, selv om dens opgaver er blevet flere, og selv om den er udvidet fra 6 til
25 medlemsstater. På trods af de løbende regeringskonferencer er de væsentligste
institutionelle spørgsmål stadig åbne, og de løsninger, der blev fundet i Nice, var ikke
tilfredsstillende for de personer, der indgik i forhandlingerne herom. Parlamentet har
konstant gjort offentligheden og medlemsstaternes ledere opmærksom på behovet for en
dybdegående institutionel reform, som giver Unionen effektive, demokratiske og
gennemsigtige institutioner, idet den institutionelle ligevægt og fællesskabsmetoden
bevares: Kommissionen stiller forslag, Parlamentet og Rådet træffer afgørelse, og
Domstolen sikrer, at de vedtagne tekster anvendes.

6.1 Europa-Parlamentet
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(1) Forfatningen styrker den rolle, som Parlamentet spiller som den eneste EU-
institution, der er direkte valgt af borgerne, væsentligt:

- Parlamentets rolle som medlovgiver anerkendes til fulde i kraft af, at den
nuværende fælles beslutningstagning gøres til den almindelige
lovgivningsprocedure, men ligeledes i kraft af, at dets deltagelse i de særlige
lovgivningsprocedurer styrkes. Fremover vil borgerne få et tydeligt indtryk af, at
den europæiske lovgivning vedtages af det kammer, der repræsenterer borgerne,
samt af det kammer, der repræsenterer staterne; samtidig skal Europa-Parlamentet
som hovedregel godkende internationale aftaler;

- Parlamentet opnår initiativret til revision af forfatningen og deltager i proceduren
via konventet (dets godkendelse er i øvrigt nødvendig for, at Rådet kan beslutte
ikke at indkalde konventet);

- Parlamentets budgetbeføjelser, som det deler ligeligt med Rådet, er udvidet til at
omfatte samtlige Unionens udgifter;

- Parlamentets rolle som politisk kontrolmyndighed styrkes, navnlig gennem valget
af Europa-Kommissionens formand;

- En lang række afgørelser af stor betydning for Unionens eksistens, som hidtil har
været Rådets ansvarsområde, skal fremover godkendes af Parlamentet:
beslutningen om at indføre et forstærket samarbejde; anvendelsen af
fleksibilitetsbestemmelsen giver mulighed for at træffe bestemmelser om handling
fra Unionens side for at nå målene i forfatningen, hvis forfatningen ikke indeholder
fornøden hjemmel hertil; afgørelser vedrørende anvendelse af den generelle
overgang fra enstemmighed til kvalificeret flertal eller fra særlige
lovgivningsprocedurer til den almindelige lovgivningsprocedure; visse
beslutninger, der giver mulighed for at udvide anvendelsesområdet for de
retsgrundlag, der fastlægges i forfatningen, såsom de retsgrundlag, der vedrører den
europæiske anklagemyndighed eller det retlige samarbejde i straffesager;

- Selv inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor Parlamentet ikke har
beslutningsbeføjelser, har det informations- og høringsret.

(2) Det kan konkluderes, at Parlamentet, ud over de få områder, hvor man kunne været
gået længere, bliver ”medlovgiver” på næsten alle Unionens politikområder.
Grundlæggende drejer det sig om at konkretisere det grundlæggende begreb
”Unionens dobbelte legitimitet” som staternes og borgernes Union. Forfatningen er
således unægteligt et udtryk for en væsentlig styrkelse af Unionens demokratiske
dimension.

(3) Antallet af medlemmer af Parlamentet er begrænset til 750. Forfatningen fastlægger
ikke fordelingen af medlemmer pr. medlemsstat, men pålægger Det Europæiske Råd,
på forslag af Parlamentet og med dettes godkendelse, i god tid inden valget i 2009 at
træffe afgørelse om sammensætningen af Europa-Parlamentet i overensstemmelse
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med princippet om, at borgerne repræsenteres ”degressivt proportionalt” med en
mindstetærskel på seks medlemmer af Europa-Parlamentet og maksimalt 96
medlemmer for hver medlemsstat (konventet foreslog fire medlemmer som
mindstetærskel og intet maksimalt antal). Der er tale om en løsning, der giver
mulighed for at imødegå Unionens udvikling på en fleksibel måde, idet hver
medlemsstats interesser varetages.

6.2 Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd anerkendes som selvstændig institution, der tilfører Unionen politisk
fremdrift, idet det i forfatningen udtrykkeligt nævnes, at institutionen ikke udøver
lovgivende funktioner14. En væsentlig fornyelse i forfatningen er ophævelsen af det
roterende formandskab af Rådet, som erstattes af en formand, der vælges af
medlemmerne af Det Europæiske Råd for en periode på to et halvt år med mulighed for
genvalg en gang. Han vil få til opgave at lede Det Europæiske Råds arbejde og giver
impulser hertil og varetager Unionens repræsentation udadtil med henblik på at forbedre
dennes synlighed, kontinuitet og sammenhæng indadtil og udadtil. Bestemmelser sigter
mod at sikre, at Det Europæiske Råds formand ikke har udøvende funktioner, og mod, at
der opstår konflikter med Kommissionens formand eller EU-udenrigsministeren. Kun det
praktiske arbejde vil vise, om disse bestemmelser er tilstrækkelige.

6.3 Rådet

(1) Hovedspørgsmålet var spørgsmålet om afstemningsproceduren i Rådet, når det
træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Årsagen til den manglende succes ved
Bruxelles-topmødet i december 2003 var til dels medlemsstaternes
uoverensstemmelser vedrørende dette spørgsmål. En af ordførerne vurderede, at
indførelsen af befolkningskriteriet i forhold til fordelingen af pladser i Europa-
Parlamentet ikke ville garantere et afbalanceret system og støttede således princippet
om stemmevægtning i Rådet. Men efter betænkningen af Dimitrakopoulos-Leinen
havde Europa-Parlamentet med stort flertal valgt at støtte princippet om dobbelt
flertal. Siden begyndelsen af regeringskonferencen har Parlamentet insisteret på, at
en løsning, der ville være acceptabel i Parlamentets øjne, ville indebære, at man
fastholder princippet om dobbelt flertal af medlemsstaterne og befolkningen, således
at det tydeliggøres, at en dobbelt legitimitet ligger til grund for opbygningen af
Unionen som en union af stater og borgere, og således, at den nye procedure
fremmer beslutningstagningen i forhold til i det system, der anvendes i henhold til
Nice-traktaten.

(2) Konventets forslag om en mekanisme med dobbelt flertal blev fastholdt frem for en
mekanisme med stemmevægtning. Det kan ligeledes vurderes, at det nye system – på
trods af en forhøjning af de grænser, der blev foreslået af konventet (55 % af staterne

                                                
14 Selv om den rolle, Det Europæiske Råd tildeles som nødbremse i forbindelse med visse beslutninger
vedrørende social sikring og retligt samarbejde i straffesager, kan medføre, at det – om end det ikke direkte har
lovgivende funktion (det deltager ikke i vedtagelsen af normerne) – i hvert fald griber ind med nærmest
lovgivende myndighed i en lovgivningsprocedures forløb, jf. punkt 9.1. (5) og 9.2. (7) nedenfor.
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i stedet for 50 % og 65 % af befolkningen i stedet for 60 %) – gør
beslutningstagningen nemmere, idet systemet med stemmevægtning i flere tilfælde
krævede en væsentlig større befolkningsandel, for at der kunne træffes afgørelse, og
idet kravet om mindst fire medlemsstater for at udgøre et blokerende mindretal i en
lang række tilfælde sænker tærsklen på 65 % væsentligt15.

(3) Fremskridtene inden for gennemsigtighed og systemets gennemskuelighed lader
imidlertid meget tilbage at ønske... Ganske vist er logikken i systemet med dobbelt
flertal meget nemmere at forstå end systemet med stemmevægtning, men man
risikerer, at borgerne opfatter de fastsatte tærskler som tilfældige, og tilføjelsen af
yderligere kriterier dæmper i høj grad de fordele, der opnås, for så vidt angår
systemets forenkling og forståelighed16.

(4) Idet det er beklageligt, at det kompromis, der blev udarbejdet af konventet, ikke tages
til følge, skal der mindes om, at den løsning, man nåede frem til, blev opnået efter
indædt kamp mellem medlemsstaterne, hvis formål til tider var uklart: Beregningen
af procentdele til hvert land i stemmesystemet fjernede fokus fra den kendsgerning,
at man diskuterer en politisk virkelighed, og at koalitionerne mellem
medlemsstaterne er skiftende og uforudsigelige – hvor mange gange har en afgørelse
givet anledning til en opdeling mellem alle de ”store” stater på den ene side og alle
de ”små” stater på den anden side? Ofte har denne tilgang endvidere haft
modstridende formål, såsom at bevare egne muligheder for blokering og samtidig
reducere andre staters mulighed for blokering. Under hele denne debat har man især

                                                
15 Den kendsgerning, at regeringskonferencen indførte kravet om, at der skulle mindst fire medlemsstater til at
danne et blokerende mindretal, betyder, at en afgørelse under visse omstændigheder kan vedtages med meget
mindre end 62 % af befolkningen, hvilket var den tærskel, der blev fastlagt i henhold til Nice-traktaten: Således
kan en beslutning, som f.eks. Tyskland, Frankrig og Italien er imod, vedtages, selv om disse lande kun
repræsenterer 55 % af befolkningen, da disse tre stater ikke kan udgøre et blokerende mindretal, selv om de
repræsenterer lidt under 45 % af Unionens befolkning (ud af de nuværende 25 medlemsstater). Der bør huskes
på, at de forskellige mulige kombinationer for at opnå tærsklen for den nødvendige stemmevægtning med
kvalificeret flertal gjorde, at den krævede procentdel af befolkningen var væsentligt højere end disse værdier.
På den anden side kan man håbe, at forhøjelsen af tærkslen for medlemsstater i praksis ikke vil få væsentlige
negative konsekvenser. 55 % i stedet for 50 % betyder i EU-25 14 medlemsstater i stedet for 13. I praksis er den
stigende risiko for blokering som følge af denne stigning ikke særlig stor. I praksis opstår situationen, hvor
medlemsstaterne er delt i to næsten lige store blokke, stort set aldrig. For så vidt angår regeringskonferencens
yderligere krav om, at et flertal kræver mindst 15 stater, skal det understreges, at denne bestemmelse ikke får
selvstændig betydning, når der er 27 medlemsstater, hvilket sandsynligvis bliver tilfældet fra 2009, når det nye
system træder i kraft (i EU-27 vil 55 % af staterne under alle omstændigheder være 15 medlemsstater).
16  Der skal ligeledes mindes om, at ud over de to kriterier, der nævnes i teksten (mindsteantallet på fire stater for
at danne et blokerende flertal, og mindsteantallet på 15 stater for at vedtage en beslutning), er
regeringskonferencen nået til enighed om et slags Ioannina-kompromis, der revideres i en overgangsperiode:
Hvis et antal medlemmer af Rådet, der mindst repræsenterer tre fjerdedel af medlemsstaterne eller den
befolkning, der kræves for at blokere en beslutning, giver udtryk for deres modstand mod vedtagelsen af et
Rådsdokument med kvalificeret flertal, drøfter Rådet emnet med henblik på inden for en rimelig frist at nå frem
til en aftale. Denne aftale formaliseres i et forslag til afgørelse, som Det Europæiske Råd har stadfæstet. Denne
afgørelse vil være gældende mindst indtil 2014, hvor den kan ophæves af Det Europæiske Råd.
Der skal endvidere mindes om, at forfatningen ligeledes giver mulighed for at styrke det kvalificerede flertal, når
Kommissionens initiativ ikke kræves, eller når en afgørelse ikke vedtages på initiativ af EU-udenrigsministeren:
72 % af medlemsstaterne (i stedet for to tredjedele, som foreslået af konventet) med mindst 65 % af
befolkningen (i stedet for 60 %, som foreslået af konventet).
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glemt, at dynamikken i fællesskabsforhandlingerne i sidste ende gør, at man sjældent
når frem til en afstemning. I lyset af den nuværende politiske virkelighed kan
Parlamentet acceptere den aftale, som stats- og regeringscheferne er nået frem til,
uden dog at lægge skjul på sine forbehold.

(5) Uanset hvilken beslutningsmetode der er tale om, skal den være anvendelig. Dette er
årsagen til betydningen af spørgsmålet om anvendelsesområdet for kvalificeret
flertal. Forfatningen gør væsentlige fremskridt på dette område: Der kræves på
omkring 45 nye områder kvalificeret flertal. Der kræves dog enstemmighed i 70
tilfælde (jf. bilag IV). De overordnede fremskridt kan anses for meget positive, men
det er beklageligt, at man i visse tilfælde ikke er gået videre, eller at
regeringskonferencen ligefrem er gået tilbage, i forhold til forslag, som var genstand
for bred og velovervejet konsensus i konventet (det mest oplagte eksempel er den
flerårige finansielle ramme).

(6) En anden væsentlig forbedring, der indføres med forfatningen, for så vidt angår
gennemsigtighed, er bestemmelsen om, at Rådets sammensætninger opdeles
afhængigt af, om Rådet udøver sin lovgivende funktion eller andre funktioner, med
den tilføjelse, at Rådets samlinger er offentlige, når det forhandler og stemmer om
udkast til lovgivningsmæssige retsakter. Selv om det er beklageligt, at
medlemsstaterne ikke har fulgt konventets forslag om at oprette et reelt selvstændigt
lovgivende råd, som Parlamentet i høj grad gik ind for, vurderes det, at det essentielle
aspekt i dette forslag, nemlig sikring af offentlighed og gennemsigtighed i Rådets
lovgivende arbejde, bevares.

(7) For så vidt angår Rådets sammensætning og funktion, er den væsentligste fornyelse
oprettelsen af Rådet for Udenrigsanliggender, som har EU-udenrigsministeren som
formand. Rådet for Udenrigsanliggender og Rådet for Almindelige Anliggender er de
eneste to sammensætninger, der fastlægges i forfatningen, som lader Det Europæiske
Råd træffe afgørelse om de øvrige rådssammensætninger med kvalificeret flertal.
Indsatsen for at ændre det nuværende system med et roterende formandskab for
Rådet, således at der sikres en større gennemsigtighed, sammenhæng og kontinuitet i
dets arbejde, har haft blandede konsekvenser. Medlemsstaterne har faktisk lagt
afstand til konventets forslag, idet de i sidste ende har fastholdt princippet om en
ligelig rotation på betingelser fastsat ved en europæisk afgørelse truffet af Det
Europæiske Råd, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Der kan ikke spås om
de reelle fordele ved dette princip.

6.4 Kommissionen

(1) Et andet institutionelt spørgsmål, som var i centrum for drøftelserne både i konventet
og på regeringskonferencen, var spørgsmålet om Kommissionens sammensætning.
Den valgte løsning, som gennemføres over tid, fjerner sig fra konventets forslag, men
stemmer bedre overens med den politiske virkelighed og kan vurderes som positiv:
Den giver mulighed for at respektere de nye medlemsstaters ønske om at være
repræsenteret i Kommissionen i de første år efter deres tiltrædelse, idet der samtidig
inden for en overskuelig fremtid (2014) sker en nødvendig reduktion af antallet af
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kommissærer (til to tredjedele af antallet af medlemsstater, hvilket selv med 27
medlemsstater betyder en reduktion af det nuværende antal kommissærer). Denne
løsning, som er baseret på et rotationssystem, der sikrer lighed mellem
medlemsstaterne, giver mulighed for at holde Kommissionens størrelse på et
acceptabelt niveau. Frekvensen af den periode, hvor hver medlemsstat ikke udpeger
en kommissær, bliver en ud af tre mandatperioder.

(2) Forfatningen sikrer væsentlige fremskridt, for så vidt angår valget af formanden for
Kommissionen, som fremover vælges af Europa-Parlamentet på forslag af Det
Europæiske Råd, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Dette styrker
Kommissionens politiske legitimitet yderligere, især eftersom Det Europæiske Råd
skal tage hensyn til Europa-Parlamentets afgørelse. Fremover skal hele
Kommissionen, formanden, EU-udenrigsministeren, som udnævnes i henhold til en
særlig procedure (jf. nedenfor), og Kommissionens medlemmer, der vælges af Rådet
i samarbejde med formanden, godkendes samlet ved en afstemning i Europa-
Parlamentet17.

(3) Det skal ligeledes bemærkes, at styrkelsen af den rolle, som formanden for
Kommissionen spiller, navnlig for så vidt angår Kommissionens interne organisation
og retten til at anmode om, at et medlem træder tilbage, går i retning af en øget
effektivitet i Kommissionen.

6.5 Unionens udenrigsminister

(1) En af de væsentligste institutionelle fornyelser i forfatningen er oprettelsen af EU-
udenrigsministerposten (som samler den højtstående repræsentant for den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik og kommissæren for eksterne forbindelser), som
svarer til målet om at sikre sammenhæng og synlighed i hele Unionens optræden
udadtil. Ministeren har en dobbelt institutionel rolle: Han varetager Unionens fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik og er med dette for øje formand for Rådet for
Udenrigsanliggender og bidrager med sine forslag til udformningen af denne politik
og gennemfører den som Rådets bemyndigede; samtidig er han næstformand for
Kommissionen, idet han varetager de ansvarsområder, Kommissionen har med
hensyn til eksterne forbindelser, og påser, at der er sammenhæng i Unionens
optræden udadtil. Han bistås af en europæisk tjeneste for EU’s optræden udadtil, der
samler personale fra Kommissionen, Rådets generalsekretariat og de nationale
diplomatiske tjenester, og som stiftes ved Rådets afgørelse efter udtalelse fra
Parlamentet og Kommissionens godkendelse.

(2) Han er således medlem af Kommissionen, men har en særlig status, hvilket fremgår
af udnævnelsesproceduren og hans eventuelle fratrædelse: Det Europæiske Råd
udnævner EU-udenrigsministeren med kvalificeret flertal og med samtykke fra

                                                
17 Det skal bemærkes, at regeringskonferencen ikke har fulgt komventets forslag, som gik ud på, at hver
medlemsstats regering opstiller en liste med tre personer, hvorfra formanden udpeger en person. Det er i øvrigt
beklageligt, at regeringskonferencen ikke har fastholdt Kommissionens forslag om, at indsættelsen af
Kommissionen afsluttes med en meget symbolsk afstemning i Europa-Parlamentet, og at den har tilføjet endnu
en fase i proceduren, som afsluttes ved, at Kommissionen udnævnes af Det Europæiske Råd, der træffer
afgørelse med kvalificeret flertal.
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Kommissionens formand. Det Europæiske Råd kan bringe hans tjenesteperiode til
ophør efter samme procedure, og han træder tilbage, hvis formanden anmoder ham
herom. Som medlem af Kommissionen skal han ligeledes undergives Europa-
Parlamentets godkendelse, og medlemmerne af Kommissionen nedlægger samlet
deres hverv, såfremt Europa-Parlamentet vedtager et mistillidsvotum.

(3) Disse bestemmelser svarer hovedsagelig til det, som Parlamentet længe har forsvaret:
Ministeren vil kunne styrke sammenhængen og effektiviteten i Unionens optræden
udadtil, fremme oprettelsen af en reel fælles udenrigspolitik og øge Unionens
synlighed på internationalt niveau ved at give den et ”ansigt” udadtil. Ministerens
tredobbelte politiske ansvarlighed over for Europa-Parlamentet, Rådet og formanden
for Kommissionen er et positivt element. Der er imidlertid fortsat mulighed for
konflikter mellem ministeren og formanden for Kommissionen eller formanden for
Det Europæiske Råd, og hans dobbelte status kan medføre, at der opstår en
loyalitetskonflikt i forhold til Rådet og Kommissionen.

6.6 Den Europæiske Unions Domstol

Forfatningen styrker ligeledes Domstolens rolle. ”Den Europæiske Unions Domstol”
består af ”Domstolen”, ”Retten” og et antal ”specialretter”, som kan oprettes ved
europæisk lov18. Der er ikke væsentlige ændringer, for så vidt angår Domstolens og
Rettens sammensætning og organisation, men det skal bemærkes, at der, for så vidt angår
proceduren for udnævnelse af dommerne og generaladvokaterne, indføres en indledende
fase: Før de udnævnes af medlemsstaterne, skal de kandidater, der er udnævnt af
regeringerne, høres af et udvalg, der skal afgive udtalelse om kandidaternes
kvalifikationer til at udøve deres embede.

Den Europæiske Unions Domstol prøver lovligheden af retsakter vedtaget af Det
Europæiske Råd og agenturerne. Fysiske og juridiske personers mulighed for prøvelse af
retsakter fremmes. Retsakter inden for det retlige samarbejde i straffesager og
politisamarbejdet kan være genstand for en afgørelse ved Domstolen, undtagen retsakter
vedrørende gyldigheden eller proportionaliteten af operationer, som udføres af en
medlemsstats politi eller andre retshåndhævende myndigheder, eller udøvelsen af
medlemsstaternes beføjelser med hensyn til opretholdelse af lov og orden og beskyttelse
af den indre sikkerhed. Endelig har Den Europæiske Unions Domstol, selv om den ikke
har nogen kompetence vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, kompetence
til at prøve lovligheden af europæiske afgørelser om restriktive foranstaltninger over for
fysiske eller juridiske personer.

6.7 Unionens andre institutioner og dens rådgivende organer

(1) Bestemmelserne om Den Europæiske Centralbank (som forfremmes til EU-
institution) og Revisionsretten er stort set uændrede. Det skal dog bemærkes, at

                                                
18 Som vedtages af Parlamentet og Rådet i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, enten på forslag af
Kommissionen og efter høring af Domstolen eller efter anmodning fra Domstolen og efter høring af
Kommissionen.



PR\542869DA.doc 21/35 PE 347.119v03-00

DA

medlemmerne af ECB’s direktion fremover udnævnes af Det Europæiske Råd med
kvalificeret flertal og ikke, som tidligere, enstemmigt.

(2) For så vidt angår Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg er der stort
set ingen ændringer. Det skal dog bemærkes, at Regionsudvalget opnår ret til at
anlægge sager om krænkelse af nærhedsprincippet i forbindelse med retsakter, hvis
vedtagelse det ifølge forfatningen skal høres om.

* * *

Det kan således konkluderes, at forfatningen på trods af de foreslåede ændringer, som man
ikke på forhånd kan bedømme effektiviteten af, når frem til en tydeliggørelse og en
styrkelse af institutionernes kapacitet, idet ”fællesskabsmetoden” og den institutionelle
ligevægt bevares, hvilket bør give Unionen mulighed for at imødegå den nye situation, der
er opstået som følge af udvidelsen, og hævde sig på den internationale scene.

7 Akter og procedurer: et mere sammenhængende, præcist og forståeligt system

7.1 Med forfatningen opnås der væsentlige fremskridt, for så vidt angår forenklingen og
rationaliseringen af beslutningsprocedurerne og handlingsinstrumenterne. De fordele, der
opnås, for så vidt angår procedurernes effektivitet, demokratiske legitimitet og
gennemsigtighed, er indlysende. Selv de terminologiske ændringer er vigtige med henblik
på at give borgerne en bedre forståelse af, hvem der gør hvad i Unionen og hvordan.

7.2 De juridiske instrumenters typologi forenkles og tydeliggøres: Der er seks typer juridiske
instrumenter: loven, rammeloven, forordningen, afgørelsen, henstillingen og udtalelsen.
Disse termer er enkle og tydelige, og betegnelsen europæisk, som er tilføjet hver af disse
kategorier, giver borgeren mulighed for at forstå, hvad det drejer sig om, eftersom
instrumenterne har en tilsvarende betegnelse i henhold til den terminologi, der anvendes i
de fleste medlemsstater (en lov er en retsakt, der hidrører fra parlamentet, en forordning
er en retsakt, der hidrører fra den udøvende myndighed), hvilket gør en ende på den
terminologiske forvirring og manglende præcision, der herskede førhen.

7.3 Forfatningen fastlægger ligeledes et normhierarki. De lovgivningsmæssige retsakters
forrang for gennemførelsesretsakterne fremgår tydeligt. Kommissionen anerkendes som
europæisk udøvende myndighed, som er forpligtet til at træffe de nødvendige
foranstaltninger til gennemførelse af de lovgivningsmæssige retsakter på europæisk plan,
idet Rådet kun i undtagelsestilfælde påtager sig udøvende funktioner i de tilfælde, hvor
det i henhold til forfatningen udtrykkeligt er forpligtet hertil, eller i specifikt begrundede
tilfælde i henhold til de lovgivningsmæssige retsakter.

7.4 Indførelsen af en kategori med delegerede europæiske forordninger, som delegeres til
Kommissionen af den lovgivende myndighed (Europa-Parlamentet og Rådet), kan
bidrage til effektiviteten i Unionens tiltag udadtil, da den giver den lovgivende
myndighed mulighed for at frigøre sig fra tekniske detaljer, som den udøvende
myndighed kan håndtere hurtigere og mere hensigtsmæssigt; de delegerede europæiske
forordninger ledsages af uundværlige garantier i form af kontrol fra den lovgivende
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myndigheds side (gennem en mulighed for at tilbagekalde delegationen), idet der sikres
fuld lighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet19.

7.5 De nye lovgivningsprocedurer: Forfatningen fremhæver tydeligt den almindelige
lovgivningsprocedure (som svarer til den nuværende fælles beslutningsprocedure). Dette
er den generelle lovgivningsprocedure, og de andre procedurer opfattes som undtagelser,
som skal være udtrykkeligt fastsat i forfatningen. Denne procedure er kendetegnet ved
Kommissionens initiativret (undtagen inden for visse dele af området med frihed,
sikkerhed og retfærdighed, hvor den deler denne ret med mindst en fjerdedel af
medlemsstaterne), og Parlamentets og Rådets fælles beslutningstagning (der foretages
nogle mindre ændringer i den eksisterende fælles beslutningsprocedure, som netop sigter
mod at understrege den fuldstændige lighed mellem de to institutioner), idet Rådet træffer
afgørelse med kvalificeret flertal.

7.6 Anvendelsesområdet for den almindelige lovgivningsprocedure er blevet udvidet
væsentligt: omkring 50 nye retsgrundlag (i alt 87) – heraf visse med afgørende betydning,
såsom området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, landbrugs- og fiskeripolitikken,
det europæiske forskningsrum og fastlæggelsen af udøvelseskompetencerne (der hidtil
har været reguleret i en rammeafgørelse om ”komitologi”) eller den nuværende
”finansforordning” (jf. bilag II). Rådet kan ikke længere træffe afgørelse alene på alle
områder, men kun efter aftale med Parlamentet.

7.7 Anvendelsen af særlige lovgivningsprocedurer, hvor en institution vedtager retsakten
med deltagelse af den anden institution – fra godkendelse til udtalelse – er desværre for
hyppig, og i visse tilfælde kan man opfatte valget af denne type procedure som et resultat
af de indrømmelser, der er givet under forhandlingerne på regeringskonferencen. Der er
tre eksempler på love, der vedtages af Europa-Parlamentet med deltagelse af Rådet20. Der
er derimod 28 eksempler på love, der vedtages af Rådet21. Loven om Unionens årlige
budget er genstand for en særlige fælles lovgivningsprocedure med Europa-Parlamentet
og Rådet (jf. nedenfor, punkt 8).

7.8 På trods af disse undtagelser er det ubestrideligt, at forfatningen er et stort fremskridt, for
så vidt angår effektivitet og demokratisk legitimitet i den europæiske lovgivning. Disse
fremskridt ledsages i øvrigt af lignende fremskridt, for så vidt angår vedtagelsen af
internationale aftaler, der indgås af Unionen, ved en øget anvendelse af proceduren med
kvalificeret flertal i Rådet og kravet om Europa-Parlamentets godkendelse (f.eks. i
forbindelse med aftaler, der iværksætter den fælles handelspolitik).

                                                
19 Hver af lovgivningsmyndighedens to grene kan til enhver tid tilbagekalde delegationen. Kommissionens
delegerede forordning kan kun træde i kraft, hvis Europa-Parlamentet eller Rådet ikke gør indsigelse inden for
den frist, der er fastsat i loven/rammeloven.
20 Loven om statut for medlemmerne af Europa-Parlamentet, loven om statut for Den Europæiske Ombudsmand
og loven om vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelser (som ligeledes skal godkendes
af Kommissionen) – jf. bilag III.
21 I 22 af disse træffer Rådet afgørelse med enstemmighed (5 tilfælde med Europa-Parlamentets godkendelse, 17
blot med udtalelse), og i seks tilfælde træffer Rådet afgørelse med kvalificeret flertal (1 med Europa-
Parlamentets godkendelse, 5 med udtalelse) – jf. bilag III.
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8 Unionens finanser

8.1 Et af de spørgsmål, der har givet anledning til størst debat både i konventet og i
regeringskonferencen, er reformen af systemet for Unionens finanser, navnlig
budgetproceduren. Det drejede sig om at institutionalisere et system, der giver mulighed
for i fremtiden at finansiere Unionen på en hensigtsmæssig, gennemsigtig og demokratisk
måde og navnlig at konsolidere Europa-Parlamentets beføjelser som en del af
budgetmyndigheden ved at give det afgørende indflydelse på Unionens budget, herunder
de udgifter, der indtil nu har været klassificeret som ”obligatoriske”, f.eks. udgifterne til
den fælles landbrugs- og fiskeripolitik. Det endelige resultat, selv om det generelt er
positivt, er fordrejet en smule af regeringskonferencen, som ikke har fulgt konventets
forslag til fulde.

8.2 Konventet foreslog en enkel og afbalanceret model i tre trin:

- Rådet træffer fortsat ved lov vedtaget med enstemmighed afgørelse (når
medlemsstaterne har godkendt den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige
bestemmelser) om de væsentlige aspekter af og loftet for Unionens egne indtægter22;

- Europa-Parlamentet og Rådet træffer fælles afgørelse om de finansielle overslag, som
indskrives i forfatningen under betegnelsen ”den flerårige finansielle ramme” (Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal fra den første finansielle ramme efter
forfatningens ikrafttræden);

- De to institutioner træffer fælles afgørelse om Unionens årlige budget: efter
førstebehandlingen i hver institution, som kan lede til indkaldelse af et forligsudvalg,
har Parlamentet sidste ord i tilfælde af uenighed, hvis der er et overvældende flertal heri.
Hvis dette ikke er tilfældet, får Rådets holdning forrang.

8.3 Dette betyder, at medlemsstaterne vil få det sidste ord i fastlæggelsen af størrelsen og
karakteren af Unionens udgifter, at budgetmyndighedens to parter skal blive enige om
programmeringen af udgifterne, og at Europa-Parlamentet – i tilfælde af uenighed om
Unionens årlige budget – kan få det sidste ord vedrørende samtlige udgifter (idet
opdelingen mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter ophæves) under lofterne i
henhold til den finansielle ramme. I praksis vil der således være et kraftigt incitament til
forlig i de to institutioner.

8.4 En stor del af medlemsstaterne har stillet spørgsmålstegn ved dette afbalancerede system
og har under hele regeringskonferencen stillet forslag, der gik så langt som til at anfægte
Europa-Parlamentets nuværende beføjelser på området og risikerede at ødelægge idéen
om finansielt demokrati i Unionen. Takket være indsatsen fra især Europa-Parlamentets
repræsentanter og det italienske og irske formandskab har det været muligt at opnå et
kompromis, som trods alt bevarer Parlamentets beføjelser på området:

                                                
22 Ifølge forfatningen kræves en europæisk lov vedtaget af Rådet, som Parlamentet skal afgive udtalelse om.
Konventet foreslog derimod, at gennemførelsesforanstaltninger vedrørende ordningen for egne indtægter skulle
vedtages ved en europæisk lov vedtaget af Rådet med kvalificeret flertal med godkendelse af Parlamentet.
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- Konventets forslag blev bibeholdt, for så vidt angår Unionens egne indtægter;

- Den finansielle ramme skal stadig vedtages af de to institutioner, men Rådet træffer
afgørelse med enstemmighed, indtil Det Europæiske Råd med enstemmighed træffer
afgørelse om, at Rådet kan træffe afgørelse med kvalificeret flertal;

- Unionens årlige budget skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, men i tilfælde af
uenighed skal proceduren starte forfra med Kommissionens indgivelse af et nyt
budgetforslag.

8.5 Denne løsning bevarer Europa-Parlamentets væsentligste budgetbeføjelser, og
Parlamentet får afgørende indflydelse på hele budgettet i kraft af, at sondringen mellem
obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter fjernes. Bibeholdelsen af enstemmighed i
forbindelse med vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme komplicerer de
kommende forhandlinger på området væsentligt og svækker det incitament til konsensus
mellem institutionerne på budgetområdet, som var underforstået i konventets forslag.

9 Fremskridt inden for sektorpolitikkerne

Forfatningens del III om ”Unionens politikker og funktionsmåde”, som består af 322
artikler, er den mest omfattende del. Den består næsten udelukkende af bestemmelser,
som allerede eksisterer i de nuværende traktater, vedrørende definitionen og
gennemførelsen af sektorpolitikker og især retsgrundlaget for Unionens tiltag på hvert
område. Der kan argumenteres for, at mange af disse bestemmelser kunne have været
forenklet eller tilpasset de forandringer, der er sket, siden de blev udarbejdet. Men
sandheden er, at det mandat, Det Europæiske Råd havde tildelt konventet, ikke gav
konventet mulighed for en dybdegående revision af disse bestemmelser.

De ændringer, der er indført i del III, er således hovedsagelig en konsekvens af de valg,
der er truffet i forfatningstraktatens del I, for så vidt angår afskaffelsen af ”søjlerne”,
Unionens kompetencer, institutionerne, beslutningsprocedurerne og de juridiske
instrumenter.  Derfor omhandler ændringerne inden for de andre sektorpolitikker –
bortset fra området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (omtrent den gamle tredje
søjle) og udenrigspolitikken, og især den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor
ændringerne er mere vidtrækkende – især de procedurer, der finder anvendelse, og
fordelingen af retsgrundlag mellem lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige
retsakter. Dette kan i sig selv være en garanti for større effektivitet, demokratisk
legitimitet og gennemsigtighed i Unionens tiltag i lyset af de positive ændringer, der er
analyseret i det foregående. Endvidere bemærkes indførelsen af et indledende kapitel, der
indeholder de horisontale bestemmelser, som finder anvendelse på alle politikkerne. Heri
skal gennemgås ændringernes væsentligste aspekter med henblik på at finde ud af,
hvorvidt de giver Unionen mulighed for at træffe mere effektive og demokratiske
foranstaltninger på de pågældende områder.

9.1 Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
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(1) For så vidt angår de interne politikker, er det inden for området med frihed,
sikkerhed og retfærdighed, at forfatningen er mest nyskabende, navnlig ved
afskaffelsen af søjlestrukturen og integreringen af det retlige samarbejde i
straffesager og politisamarbejdet (som hidtil har været omfattet af tredje søjle) i
fællesskabsbegrebet gennem en generalisering af den almindelige
lovgivningsprocedure og afstemning med kvalificeret flertal23. Og dette på trods af,
at der bibeholdes en vis institutionel opdeling: fastlæggelse ved Det Europæiske Råd
(og således ved konsensus) af de strategiske retningslinjer for den
lovgivningsmæssige og operationelle programudformning, uden at Parlamentet
inddrages; delt lovgivningsinitiativ mellem Kommissionen og en fjerdedel af
medlemsstaterne (og ikke længere én enkelt medlemsstat som nu) inden for det
retlige samarbejde i straffesager og politisamarbejdet; styrket rolle til de nationale
parlamenter, navnlig i form af kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet (krav
om en fjerdedel af de nationale parlamenter for fornyet overvejelse i stedet for en
tredjedel).

(2) Målet med politikkerne på dette område er tydelige, og deres definition uddybes.
Unionens tiltag på området er udtrykkeligt underordnet de grundlæggende
rettigheder. Adgangen til retssystemet er fastlagt som generelt mål. Den gensidige
anerkendelse af de forskellige systemer og indbyrdes tilnærmelser af
medlemsstaternes straffelovgivning er anerkendt som sidestillede midler til opnåelse
af disse politikker.

Politikkerne for grænsekontrol, asyl og indvandring anerkendes som fælles EU-
politikker, som er underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling
mellem medlemsstaterne.

Forfatningen udgør også et væsentligt fremskridt, for så vidt angår samarbejde om
civilretlige spørgsmål og retligt samarbejde i straffesager samt politisamarbejde især
som følge af anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure.

(3) Samarbejdet om civilretlige spørgsmål udvides til at omfatte alle spørgsmål med
grænseoverskridende virkninger og bygger på princippet om gensidig anerkendelse
af retsafgørelser og udenretslige afgørelser, idet den almindelige
lovgivningsprocedure finder anvendelse på eventuelle indbyrdes tilnærmelser af
medlemsstaternes love undtagen inden for familieret, hvor der kræves enstemmighed
(Rådets lov med Europa-Parlamentets udtalelse). Rådet kan imidlertid selv med
enstemmighed beslutte at udvide den almindelige lovgivningsprocedure til at omfatte
visse aspekter af familieretten, der har grænseoverskridende virkninger.

(4) Inden for det retlige samarbejde i straffesager er den store nyhed, at den almindelige
lovgivningsprocedure (kvalificeret flertal) anvendes i forbindelse med indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes love både på det processuelle plan (regler og
procedurer, der skal sikre anerkendelse af alle former for domme og retsafgørelser i

                                                
23 Forfatningen stiller ikke spørgsmålstegn ved den særlige situation i Det Forenede Kongerige, Irland og
Danmark, for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er defineret i flere allerede
eksisterende protokoller, og som er tilpasset den nye forfatningstekst.
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hele Unionen osv.) samt på det materielle strafferetlige plan: Ifølge forfatningen kan
der fastsættes minimumsregler for, hvad der skal anses for kriminalitet af særlig grov
karakter, der har grænseoverskridende dimension, samt straffene herfor. I henhold til
forfatningen kan Rådet endog med enstemmighed på andre strafferetlige områder og
i forbindelse med andre strafbare handlinger beslutte, at den almindelige
lovgivningsprocedure skal finde anvendelse.

Denne udvikling har fremprovokeret stor modstand fra visse medlemsstaters side på
trods af garantien om, at den europæiske lovgivning på dette område skal overholde
de grundlæggende aspekter i medlemsstaternes retssystemer. For at nå frem til en
aftale har regeringskonferencen indført en slags ”nødbremse”, som giver mulighed
for at give de medlemsstater, der havde problemer med dette område, de ønskede
garantier uden dog fuldstændigt at blokere for udvikling: Hvis en medlemsstat
således finder, at et udkast til europæisk rammelov vil gribe ind i ”grundlæggende
aspekter af den pågældende medlemsstats strafferetlige system”, kan medlemmet
anmode om, at udkastet til rammelov forelægges Det Europæiske Råd. Efter
drøftelse skal Det Europæiske Råd inden fire måneder efter denne suspension enten
forelægge Rådet udkastet på ny, hvilket bringer suspensionen til ophør, eller anmode
Kommissionen eller den gruppe medlemsstater, som udkastet stammer fra, om at
forelægge et nyt udkast. Hvis Det Europæiske Råd ikke har handlet ved udløbet af
perioden på fire måneder, eller hvis den europæiske rammelov ikke er vedtaget inden
tolv måneder fra forelæggelsen af et nyt udkast, indføres et forstærket samarbejde,
såfremt mindst en tredjedel af medlemsstaterne ønsker dette.

(5) Europa-Parlamentet kan også glæde sig over, at regeringskonferencen har fastholdt
konventets forslag om at oprette en europæisk anklagemyndighed med henblik på at
bekæmpe lovovertrædelser, der skader Unionens finansielle interesser. Den
europæiske anklagemyndighed vil på trods af kraftig modstand fra flere
delegationers side kunne retsforfølge gerningsmændene. Ifølge forfatningen træffer
Rådet dog afgørelse med enstemmighed – efter Europa-Parlamentets godkendelse – i
forbindelse med den europæiske lov, der opretter denne anklagemyndighed. En
overgangsbestemmelse giver mulighed for at udvide Den Europæiske
Anklagemyndigheds beføjelser til at omfatte bekæmpelse af grov kriminalitet med en
grænseoverskridende dimension ved afgørelse truffet af Det Europæiske Råd med
enstemmighed efter Europa-Parlamentets godkendelse.

(6) Endelig kan det, for så vidt angår politisamarbejde, konstateres, at den almindelige
lovgivningsprocedure ligeledes indføres, selv om enstemmighed fortsat er et krav i
forbindelse med foranstaltninger vedrørende operationelt samarbejde og en
medlemsstats kompetente myndigheders indgreb på en anden medlemsstats
territorium.

9.2 Andre interne politikker

(1) Ud over indførelsen af nogle nye retsgrundlag, der svarer til de få ”nye” – eller bedre
definerede – kompetencer i del I, er de ændringer, der indføres med forfatningen
inden for de andre sektorpolitikker, især en konsekvens af fastlæggelsen af den fælles
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beslutningsprocedure (og således afstemning med kvalificeret flertal) som den
almindelige lovgivningsprocedure og sondringen mellem lovgivningsmæssige og
ikke-lovgivningsmæssige retsakter som defineret.

(2) Blandt de mest opsigtsvækkende ændringer skal nævnes ændringerne inden for
landbrugs- og fiskeripolitikken: Den almindelige lovgivningsprocedure finder
anvendelse på vedtagelsen af lovgivningsmæssige retsakter, der fastlægger reglerne
for den fælles ordning for markederne for landbrugsvarer, samt på andre
bestemmelser, der er nødvendige for at nå målene for den fælles landbrugs- og
fiskeripolitik (på nuværende tidspunkt har Europa-Parlamentet kun høringsret). Det
betyder, at udformningen af hovedprincipperne for den fælles landbrugs- og
fiskeripolitik nu også vedtages af Parlamentet og ikke længere af
landbrugsministrene alene. Til gengæld henhører prisregulering, støtte til såvel
produktion som afsætning af de forskellige varer, oplagrings- og udligningsordninger
samt fælles ordninger til stabilisering af ind- eller udførsel under Rådet gennem
forordninger eller europæiske afgørelser.

(3) Til politikken for forskning og teknologisk udvikling føjes et nyt element, nemlig
rumpolitikken. Et flerårigt rammeprogram for forskning fastlægges ved europæisk
lov med kvalificeret flertal. Samtidig iværksættes et europæisk forskningsrum med
fri bevægelighed for forskere samt videnskabelig og teknologisk viden gennem love,
der vedtages i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure. Der kan vedtages et
europæisk rumprogram gennem europæiske love eller rammelove. Det skal
understreges, at visse af forslagene under regeringskonferencen i høj grad har sået
tvivl om opretholdelsen af Europa-Parlamentets lovgivningsbeføjelser.

(4) Den nye afdeling om energi sigter blandt andet mod at sikre energimarkedets
funktion og energiforsyningssikkerheden i Unionen samt fremme energieffektivitet
og udvikling af vedvarende energikilder. Regeringskonferencen har imidlertid indført
en begrænsning af Unionens tiltag, som ikke berører en medlemsstats ret til at
fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens energiressourcer, dens valg mellem
forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning.
Selv om der er krav om anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure og
kvalificeret flertal på dette område, fastslår regeringskonferencen at foranstaltninger
af hovedsagelig fiskal karakter træffes ved europæisk lov eller rammelov vedtaget af
Rådet med enstemmighed og efter høring af Parlamentet.

(5) Inden for folkesundhed er regeringskonferencen gået en smule længere en konventet,
idet den føjer bekæmpelse af ”større trusler mod sundheden”  og overvågning af
alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i tilfælde af sådanne trusler
og bekæmpelse heraf til Unionens indsats som supplement til de nationale politikker.
Unionen skal ligeledes blandt andet træffe foranstaltninger til fastsættelse af høje
standarder for kvaliteten og sikkerheden af lægemidler og medicinsk udstyr samt
foranstaltninger med henblik på beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med
tobak og alkoholmisbrug. Det skal understreges, at det i forfatningen præciseres, at
Unionens indsats på området respekterer medlemsstaternes ansvar for udformningen
af deres sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser
og behandling på sundhedsområdet, hvilket omfatter forvaltningen af
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sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet samt fordelingen af de
midler, der afsættes hertil.

(6) Det er måske beklageligt, at den endelige tekst ikke foretager mere omfattende
ændringer inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken, navnlig for så vidt angår
udvidelsen af anvendelsesområdet for kvalificeret flertal (ingen ændringer i forhold
til den nuværende situation). Det ville dog ikke være korrekt at antyde, at
forfatningen udgør et tilbageskridt på det sociale område: Der er tværtimod tale om
visse fremskridt:

- Anerkendelsen af ”fuld beskæftigelse” og ”sociale fremskridt” blandt Unionens mål
fastsættes i forfatningens indledning;

- Indførelsen af en social klausul af horisontal karakter i starten af del III, i henhold
til hvilken Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle sine politikker
tager hensyn til de krav, der er knyttet til ”fremme af et højt beskæftigelsesniveau,
sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt
niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed”;

- Indførelsen af et retsgrundlag, der giver mulighed for anerkendelse og bevaring af
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse;

- Den udtrykkelige anerkendelse i del I af ”arbejdsmarkedsparternes” rolle og
navnlig sociale trepartstopmøder om vækst og beskæftigelse, som bidrager til den
sociale dialog.

Der skal ligeledes mindes om, at indarbejdelsen af chartret om grundlæggende
rettigheder i forfatningen er et udtryk for den fulde anerkendelse af de sociale
rettigheder i Fællesskabets retsorden.

(7) Endelig skal det bemærkes, at den almindelige lovgivningsprocedure finder
anvendelse inden for sociale sikringstiltag, der sigter mod at sikre vandrende lønnede
og ulønnede arbejdstageres ret til ydelser. Dette kombineres med endnu en
”nødbremse”: Hvis en medlemsstat finder, at tiltag vil berøre ”grundlæggende
aspekter af den pågældende medlemsstats sociale sikringssystem, herunder
anvendelsesområde, omkostninger og økonomisk struktur, eller berøre dette systems
finansielle balance”, kan medlemsstaten anmode om, at spørgsmålet forelægges Det
Europæiske Råd (i så fald suspenderes lovgivningsproceduren). Efter drøftelse skal
Det Europæiske Råd inden fire måneder efter denne suspension enten forelægge
Rådet udkastet på ny, hvilket bringer suspensionen til ophør, eller anmode
Kommissionen om at forelægge et nyt forslag (forfatningen specificerer dog ikke
konsekvenserne i tilfælde af, at Rådet ikke foretager sig noget).

(8) Samtidig kan det konstateres, at forfatningen ikke giver anledning til ændringer på
det fiskale område, idet enstemmighed stadig er hovedreglen: Selv de (meget
begrænsede) passager med den almindelige lovgivningsprocedure (og altså
kvalificeret flertal), som konventet stillede forslag om inden for administrativt
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samarbejde og bekæmpelse af svig og ulovlig skatteunddragelse (efter Rådets
enstemmige konstatering af, at disse foranstaltninger lå inden for dette område), blev
ikke fastholdt af regeringskonferencen.

(9) Et andet område, som har været genstand for drøftelser, men hvor ændringerne er
forholdsvis begrænsede, er den økonomiske forvaltning. Følgende elementer skal
imidlertid fremhæves: samordning af de økonomiske politikker og
beskæftigelsespolitikkerne (på trods af at regeringskonferencen ændrede konventets
tekst for at fremhæve, at det er medlemsstaterne, der samordner deres politikker i
henhold til fremgangsmåderne i Unionen) og styrkelsen af de bestemmelser, der er
gældende for de medlemsstater, der har euroen som valuta: f.eks. træffer Rådet
afgørelse om nye medlemsstaters indførelse af euroen (Kommissionens forslag) efter
at have modtaget en henstilling fra et kvalificeret flertal af de af dets medlemsstater,
der allerede har euroen som valuta.

De nærmere bestemmelser for afholdelsen af møder i Eurogruppen fastlægges i en
protokol herom. Regeringskonferencen har ligeledes vedtaget en erklæring om
stabilitets- og vækstpagten. Denne pagt har i øvrigt været genstand for livlige
drøftelser mellem visse delegationer, hvilket har medført vedtagelse af nogle
ændringer i konventets tekst, som navnlig giver sig udslag i en afdæmpning af den
rolle, Kommissionen skal spille i forbindelse med proceduren ved uforholdsmæssigt
store underskud (de henstillinger, som Rådet retter til den pågældende medlemsstat,
skal som nu vedtages efter henstilling fra Kommissionen og ikke, som foreslået af
konventet, efter Kommissionens forslag).

9.3 Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

(1) Unionens optræden udadtil er ligeledes blevet ændret væsentligt, men mere på
institutionelt plan end i forbindelse med beslutningsprocedurerne. I forfatningen
samles alle sektorer i Unionens optræden udadtil, hvilket er i tråd med indførelsen af
en EU-udenrigsminister (se ovenfor, punkt 6.5), som har en dobbelt rolle, og som
skal lede den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og samordne alle Unionens tiltag
udadtil.

For så vidt angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som fortsat henhører
under det mellemstatslige område, hvor Det Europæiske Råd spiller en afgørende
rolle, er enstemmighed fortsat hovedreglen, idet kvalificeret flertal kun anvendes i
forbindelse med afgørelser truffet af Det Europæiske Råd (eller forslag fra ministeren
efter anmodning fra Det Europæiske Råd) eller Rådet. Der fastlægges imidlertid en
”nødbremse” i tilfælde af, at en medlemsstat modsætter sig vedtagelsen af en
afgørelse med kvalificeret flertal af vitale politiske årsager. Hverken konventets
forslag (kvalificeret flertal i forbindelse med ministerens forslag med
Kommissionens støtte) eller det italienske formandskabs forslag (kvalificeret flertal i
forbindelse med alle ministerens forslag) var i stand til at overvinde en række
medlemsstaters modstand. Europa-Parlamentet har opnået generel ret til at blive
informeret eller hørt. Domstolens kompetence inden for den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik er begrænset, idet Domstolen dog ifølge forfatningen har
kompetence til at kontrollere europæiske afgørelsers lovlighed, hvilket kan medføre
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restriktive foranstaltninger over for fysiske og juridiske personer.

(2) Det er inden for den fælles sikkerhedspolitik, at forfatningen giver mulighed for de
største fremskridt, idet regeringskonferencen har gjort væsentlige fremskridt og er
gået videre end konventets forslag.

Udsigten til et fælles forsvar eller i hvert fald definitionen af en fælles
forsvarspolitik, hvis principper allerede er fastlagt i Maastricht-traktaten24, er således
blevet mere realistisk. Denne fælles forsvarspolitik giver Unionen en operationel
kapacitet, der er baseret på civile og militære midler. De væsentligste nyskabelser på
dette område omfatter:

- Udvikling af målene for de såkaldte Petersberg-opgaver25;

- Oprettelse af Det Europæiske Agentur for Udvikling af Forsvarskapaciteter,
Forskning, Anskaffelse og Forsvarsmateriel26;

- Muligheden for, at der ved Rådets afgørelse med kvalificeret flertal kan oprettes et
permanent struktureret forsvarssamarbejde mellem de medlemsstater, der opfylder
kriterierne og tiltræder forpligtelserne med hensyn til militær kapacitet (en protokol
fastlægger betingelserne for iværksættelsen af dette strukturerede samarbejde);

- Fastlæggelsen af at de øvrige medlemsstater, hvis en medlemsstat udsættes for et
væbnet angreb på sit område, skal yde den pågældende medlemsstat al den hjælp og
bistand, der ligger inden for deres formåen, i overensstemmelse med De Forenede
Nationers pagt og med de forpligtelser, medlemmerne af Den Nordatlantiske
Traktats Organisation har. I forfatningen understreges det, at denne forpligtelse ikke
berører den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik,
hvilket for de traditionelt ”neutrale” stater er en væsentlig garanti;

- Rådet kan overdrage gennemførelsen af en opgave på EU-plan til en gruppe af
medlemsstater for at bevare Unionens værdier;

- Oprettelsen af en opstartsfond, der består af bidrag fra medlemsstaterne, i
forbindelse med militærudgifter, der ikke henhører under Unionens budget;

- Fastlæggelsen af en procedure med henblik på at sikre hurtig adgang til bevillinger
på Unionens budget.

                                                
24 Beslutningen om at etablere et fælles forsvar træffes af Det Europæiske Råd, som træffer afgørelse med
enstemmighed, og kræver endvidere alle medlemsstaters godkendelse i overensstemmelse med deres
forfatningsmæssige bestemmelser.
25 Gennem inddragelsen af fælles aktioner på nedrustningsområdet, rådgivningsopgaver på det militære område,
postkonflikt-stabiliseringsoperationer, bekæmpelse af terror, også i tredjelande, samt humanitære opgaver og
redningsopgaver, konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver og kampstyrkers opgaver i forbindelse med
krisestyring, herunder fredsskabelse.
26 Der navnlig har til opgave at fastlægge målene for medlemsstaternes militære kapacitet, koordinere
forskningsaktiviteterne inden for forsvarsteknologi samt øge effektiviteten af de militære udgifter.
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(3) I forfatningen indsættes endvidere en solidaritetsbestemmelse, i henhold til hvilken
de andre medlemsstater yder bistand, såfremt en medlemsstat anmoder herom, hvis
denne medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller er offer for en naturkatastrofe.
Reglerne for Unionens gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen fastlægges af
Rådet på fælles forslag af Kommissionen og EU-udenrigsministeren. Rådet træffer
afgørelse med enstemmighed, når denne afgørelse har indvirkning på
forsvarsområdet. Parlamentet underrettes herom.

(4) Der er således sket væsentlige fremskridt, som ikke sår tvivl om hverken visse
medlemsstaters særlige stilling inden for sikkerheds- og forsvarspolitikken eller
forpligtelserne for de medlemsstater, der er medlemmer af Den Nordatlantiske
Traktats Organisation. Der er heller ikke risiko for, at Unionen omdannes til en
aggressiv militærblok, hvilket visse frygter. Nogle ønsker uden tvivl at gå længere,
navnlig for så vidt angår kvalificeret flertal. I lyset af dette områdes mellemstatslige
karakter og den politiske virkelighed, som regeringskonferencen indskriver sig i,
vurderes det, at det endelige resultat er forholdsvist positivt.

9.4 Andre områder inden for Unionens optræden udadtil

(1) For så vidt angår Unionens optræden udadtil, skal de positive ændringer inden for
den fælles handelspolitik endvidere understreges. Anvendelsesområdet herfor er
udvidet, for så vidt angår handel med tjenesteydelser og intellektuel ejendomsret.
Europa-Parlamentets rolle er styrket: Den almindelige lovgivningsprocedure finder
anvendelse i forbindelse med gennemførelsen af den fælles handelspolitik; der
aflægges regelmæssigt beretning til Europa-Parlamentet om forhandlingerne i
forbindelse med internationale aftaler; sådanne aftaler kan kun gennemføres med
Parlamentets godkendelse. Det er værd at bemærke, at forfatningen stadfæster den
såkaldte ”kulturelle undtagelse”27.

(2) Endelig kan Europa-Parlamentet, for så vidt angår humanitær bistand, glæde sig over
etableringen af et særskilt retsgrundlag, der er undergivet den almindelige
lovgivningsprocedure, hvorved der oprettes et frivilligt europæisk korps for
humanitær bistand.

10 Væsentlige fleksibilitetselementer

10.1 Et andet grundlæggende element er spørgsmålet om, hvorvidt den nye

                                                
27 I henhold til forfatningen træffer Rådet afgørelse med enstemmighed om indgåelse af aftaler på området

handel med kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser, når disse aftaler indebærer en risiko for, at den
kulturelle og sproglige mangfoldighed i Unionen bringes i fare. Denne ”undtagelse” blev udvidet af
regeringskonferencen til at omfatte handel med sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige
tjenesteydelser, når disse aftaler indebærer en risiko for, at den nationale tilrettelæggelse af sådanne tjenester
forstyrres alvorligt, og at medlemsstaternes ansvar for levering heraf bringes i fare. Rådet træffer i øvrigt
endvidere afgørelse med enstemmighed om indgåelse af aftaler på området generelle tjenesteydelser og
aspekter af den intellektuelle ejendomsret, når de omfatter bestemmelser, hvortil der kræves enstemmighed
ved vedtagelse af interne bestemmelser.
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forfatningsmæssige ramme er tilstrækkeligt fleksibel til at give Unionen mulighed for
at tilpasse sig udviklingen og imødegå de nye udfordringer, der kan opstå fremover.

Svaret på dette spørgsmål skal søges på to forskellige niveauer: dels inden for
mulighederne for revision af forfatningen, dels inden for udviklingsmulighederne
inden for de forfatningsmæssige rammer, uden at der er behov for revision af
forfatningen.

(1) For så vidt angår revisionsproceduren, er der indlysende forbedringer i den nye
traktat: Ikke alene tildeles Europa-Parlamentet initiativret til revision af
traktaten på lige fod med medlemsstaterne og Kommissionen, men konventet
institutionaliseres ligeledes som instans i forberedelsen af revisionen. Der er
her tale om en anerkendelse af konventets absolut afgørende rolle i udviklingen
af forfatningen og de begrænsninger, den mellemstatslige metode uvægerligt
repræsenterer. Europa-Parlamentet, der som den første institution foreslog
anvendelsen af konvent-metoden, kan kun glæde sig over denne ændring, som
vil bidrage til gennemsigtighed og demokrati i revisionsproceduren samt sikre
øget effektivitet heri.

Det er ligeledes særligt positivt, at Europa-Parlamentets godkendelse er et krav
for, at Rådet kan beslutte ikke at indkalde et konvent, hvis ændringernes
omfang ikke berettiger hertil.

(2) Regeringskonferencen er desværre ikke gået så langt, som Europa-Parlamentet
ønskede, for så vidt angår forenklingen af revisionsproceduren. I teksten
fastsættes en forenklet revisionsprocedure for Unionens interne politikker og
foranstaltninger – på betingelse af, at denne revision ikke udvider de
kompetencer, der er tildelt Unionen – men denne forenkling består ganske
enkelt i at give Det Europæiske Råd mulighed for at handle uden om konventet
(uden Europa-Parlamentets godkendelse), og kravet om enstemmighed og
ratifikation i alle medlemsstater bevares.

(3) En revision af forfatningen vil fortsat i alle tilfælde kræve enstemmighed og
ratifikation i alle medlemsstater. Visse forslag, som modtog bred støtte i
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, ville have givet mulighed for
at slække på dette krav, for så vidt angår revisionen af bestemmelserne i del III
(som er forholdsvis detaljerede, og hvis forfatningsmæssige karakter ofte er
tvivlsom), idet det grundlæggende princip om, at enhver udvidelse af Unionens
kompetencer kræver enstemmighed blandt medlemsstaterne.

(4) Europa-Parlamentet kan til gengæld kun glæde sig over opretholdelsen af de
overgangsbestemmelser, som er foreslået af konventet, i forbindelse med
overgangen fra enstemmighed til kvalificeret flertal i Rådet og fra den særlige
lovgivningsprocedure til den almindelige lovgivningsprocedure. Den
kendsgerning, at en sådan afgørelse kun kan træffes med enstemmighed i Det
Europæiske Råd med Europa-Parlamentets godkendelse, og kun hvis intet
nationalt parlament gør indsigelse inden for en frist på seks måneder, er
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tilstrækkelig garanti, for så vidt angår hver medlemsstats rettigheder og
afgørelsens gennemsigtighed og demokratiske legitimitet.

(5) Et andet positivt aspekt af den nye forfatningstekst er de forbedringer, der
indføres i forbindelse med forstærket samarbejde, som kan få øget betydning i
lyset af den væsentlige stigning i antallet af medlemsstater. De nødvendige
betingelser for at sikre Unionens samhørighed og den institutionelle enhed
bevares, men forfatningen udvider samtidig muligheden for forstærket
samarbejde (som kan finde sted inden for alle områder, der ikke er omfattet af
Unionens enekompetencer – på nuværende tidspunkt er forsvarsområdet
udelukket) og fremmer indføringen heraf: Mindst en tredjedel af
medlemsstaterne skal deltage heri, og Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal, undtagen inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor der
er krav om enstemmighed. Kravet om Europa-Parlamentets godkendelse
(undtagen inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) styrker ligeledes
den demokratiske legitimitet i beslutningen om at indføre et forstærket
samarbejde.

(6) Det er ligeledes positivt, at regeringskonferencen på konventets forslag har
bevaret en overgangsbestemmelse, der sigter mod kvalificeret flertal eller den
almindelige beslutningsprocedure inden for forstærket samarbejde.

(7) Frivillig udtræden af Unionen: For første gang i en af traktaterne om oprettelse
af De Europæiske Fællesskaber, og hernæst Unionen, som – på nær den første,
som oprettede Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab – alle var indgået for en
ubegrænset periode, men uden at der var fastlagt en procedure for kollektivt
ophør eller en medlemsstats udtræden heraf, indføres der i forfatningens artikel
I-60 en mekanisme for ”frivillig udtræden af Unionen”.  Folkeretten inden for
traktater gav ganske vist allerede i fravær af en specifik bestemmelse en
hypotetisk mulighed herfor. Indførelsen af en sådan udtrykkelig bestemmelse i
forfatningen er imidlertid – ud over at den fastlægger de præcise
fremgangsmåder i forbindelse med en sådan situation – ligeledes et tydeligt og
stærkt signal om, at ingen medlemsstat er forpligtet til fortsat at tage del i den
fælles oplevelse, hvis dens befolkning ikke længere nærer ønske herom. Dette
viser sammen med bestemmelserne om forstærket og struktureret samarbejde,
at tiltrædelsen af Unionen og udviklingen af dens politikker er et frit valg, der
er baseret på et reelt politisk engagement.

11 Forfatningens ikrafttræden

11.1 Der skal først og fremmest mindes om, at regeringskonferencen er indkaldt i
overensstemmelse med EU-traktatens artikel 48, i henhold til hvilken ændringerne af
de nuværende traktater, uanset deres omfang (herunder i givet fald deres ophævelse –
som fastsat i forfatningsudkastets artikel IV-437), træder i kraft efter at være blevet
ratificeret af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige
bestemmelser.
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11.2 Det, der fastlægges i forfatningens artikel IV-443, kan således kun gælde fremover. I
denne artikel hedder det, at hvis en femtedel af medlemsstaterne to år efter
undertegnelsen af traktaten om ændring af nærværende traktat ikke har ratificeret den,
eller en eller flere medlemsstater er stødt på vanskeligheder i forbindelse med
ratifikationen (hvilket omfatter en eller flere staters afvisning heraf), tager Det
Europæiske Råd spørgsmålet op.

11.3 I forbindelse med ratifikationen af nærværende traktat har regeringskonferencen
vedtaget en politisk erklæring, som indskrives i slutakten, og som stort set gentager
ordlyden i nævnte artikel IV-443.

11.4 Førhen tog Det Europæiske Råd naturligvis spørgsmålet op, når ratifikationsprocessen
i forbindelse med de tidligere traktater stødte på vanskeligheder i visse medlemsstater.
Ved at indsætte en sådan bestemmelse – på konventets forslag – har
regeringskonferencen imidlertid ønsket at give et politisk signal om, at det ikke er
acceptabelt, at et mindretal af medlemsstater forhindrer de andre medlemsstater i at
skride fremad. Dette skal i øvrigt ses i lyset af de andre fremgangsmåder i
forfatningen, som navnlig giver mulighed for frivillig udtræden af Unionen og for
forstærket og/eller struktureret samarbejde, som medlemsstaterne ikke er forpligtede
til at deltage i. En sådan situation bør lede til forhandlinger med henblik på at nå frem
til en løsning, der giver mulighed for at tage hensyn til ikke kun situationen i de
medlemsstater, der ikke kan ratificere forfatningen, men ligeledes og især til de
medlemsstater, der accepterer den.

III Samlet evaluering/henstilling til godkendelse af forfatningen

1 I lyset af ovenstående analyse kan Europa-Parlamentets samlede dom over resultaterne af
regeringskonferencen, der sluttede i juni 2004, kun være absolut positiv, idet de afspejler et
ambitionsniveau, som mange tvivlede på, at det var muligt at opnå i lyset af den geopolitiske
situation, som enhver handling har fundet sted i siden Laeken-erklæringen om Den
Europæiske Unions fremtid fra december 200128.

2 Forfatningsudkastet blev udarbejdet af konventet med en hidtil uset grad af deltagelse og
gennemsigtighed. Senere vedtog stats- og regeringscheferne teksten, der vil blive forelagt alle
medlemsstater til ratifikation. Det endelige dokument er resultatet af et kompromis mellem
forskellige medvirkende parter: nationale regeringer og parlamenter som garant for den
nationale legitimitet, Europa-Parlamentet og Kommissionen på vegne af de europæiske
institutioner samt borgerne, dels som enkeltpersoner, dels gennem organisationer i
civilsamfundet. Det indgåede kompromis er dog ikke ensbetydende med en minimumsaftale.
Tværtimod. På trods af de mangler, der er angivet ovenfor, er bestemmelserne meget
ambitiøse. Dette har ellers forekommet urealistisk i lyset af det politiske klima, efter at de
indledende skridt blev taget med Laeken-erklæringen i december 2001.

                                                
28 Formandskabets konklusioner, Det Europæiske Råd i Laeken den 14.-15.12.2001 (Rådets dok.: SN 300/1/01
REV1).
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Konsolideringen af Unionens forfatningsmæssige grundlag om institutionelle rammer samt
rationaliseringen og forenklingen af dens instrumenter kan endelig tage permanent form efter
to årtier med løbende reformer.

Den stabilitet og sikkerhed, der kendetegner enhver forfatningstekst, suppleres af
bestemmelser, der på én gang organiserer beslutningsprocessen og giver mulighed for adgang
til forstærket og/eller struktureret samarbejde og sikrer den fleksibilitet, der er nødvendig for
at sikre en tilpasning af Unionens funktion til fremtidens udfordringer.

Forfatningen tilfører dog primært Den Europæiske Union en større grad af demokrati, ligesom
den medfører en effektivisering af beslutningsprocessen og vil bidrage til en tydeligere
forståelse for, hvem der gør hvad i Unionen, og hvilke ansvarsområder der tilkommer dels
Unionen, dels medlemsstaterne. På pressekonferencen efter afslutningen af konventet
konstaterede dets formand, Valéry Giscard d'Estaing, følgende: Konventets vinder er Europa-
Parlamentet. Forslagsstillerne vurderer, at det er borgerne, der står tilbage som de egentlige
vindere, fordi forfatningen er det største fremskridt siden Rom-traktaterne fra 1957, fordi
forfatningen styrker vores værdier og vores principper i et projekt, der lægger op til en fælles
fremtid, og fordi forfatningen er det bedste middel til at klare nutidens udfordringer.

3 Det er således Europa-Parlamentets opgave at være spydspids i promoveringen og
forsvaret af forfatningen og bidrage til at fremme og opretholde den politiske vilje, der er
nødvendig for dens fulde gennemførelse. Denne rolle skal give sig udtryk i en aktiv deltagelse
i drøftelserne i forbindelse med ratifikationsprocessen.


