
PR\542869SV.doc PE 347.119v03
Extern översättning

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 �

���

�

�
���

�
�

� 2009

 Utskottet för konstitutionella frågor

 PRELIMINÄR VERSION
2004/2129(INI)

28 september 2004

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utkast till Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
(2004/2129(INI))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo

DEL II: MOTIVERING



PE 347.119v03 2/35 PR\542869SV.doc
Extern översättning

SV

PR_INI



PR\542869SV.doc 3/35 PE 347.119v03
Extern översättning

SV

INNEHÅLL

Sida

MOTIVERING...........................................................................................................................4



PE 347.119v03 4/35 PR\542869SV.doc
Extern översättning

SV

MOTIVERING

Jag är ingen förespråkare av täta ändringar av lagar och konstitutioner, men lagar
och konstitutioner måste gå hand i hand med den mänskliga tankens utveckling. När

denna blir mer utvecklad, mer upplyst, när nya upptäckter görs, nya sanningar
upptäcks och vanor och åsikter förändras med ändrade förhållanden, måste även
institutionerna utvecklas i takt med tiden. Vi skulle lika gärna kunna kräva att en

man fortfarande skall bära den rock som passade honom som barn, som att kräva att
ett civiliserat samhälle för alltid skall lyda under sina förfäders samhällsordning.

Thomas Jefferson

I. Inledning

1. För mer än ett halvsekel sedan kom Schumandeklarationen och den utgjorde
utgångspunkten för ett ambitiöst projekt: att ena européerna, som under sekler hade
slitits sönder i strider mellan broderfolk, i ett gemensamt projekt.

För att lyckas var det nödvändigt att lösa tre frågor som väcktes med all tydlig grymhet i
slutet av andra världskriget: Hur skulle man övervinna de interna demoner som låg
bakom de största katastroferna på vår kontinent, hur skulle man återfå en plats av första
rang i internationella sammanhang, hur skulle man uppnå en ekonomisk situation som
kunde garantera en fortsatt stabil demokrati?

De senaste fem decennierna är en berättelse om framgång. Europa har lyckats
upprätthålla ett politiskt system som baseras på principerna om frihet, mångfald och
tolerans. Det har försonat gårdagens fiender och åstadkommit den längsta fredsperioden
i modern tid. Det har lyckats uppnå en hög materiell välfärdsnivå och sociala framsteg
för européerna, och det har bidragit till att rasera den järnridå som skilde de fria
européerna från de förtryckta. Men alla dessa framgångar i den europeiska integration
får inte göra att vi glömmer de verkliga målen med detta projekt: att förhindra
nationalistiska överdrifter, en verklig varböld i det moderna Europa, att försvara
demokratin som ett system för att kanalisera olika åsikter i ett pluralistiskt samhälle och
ge Europa en stark och mäktig röst för att försvara sina idéer, värden och intressen.

Men Europa får inte låta nöja sig med det som har uppnåtts. Vi måste möta de nya
utmaningarna i inledningen av 2000-talet, som må vara unionens roll i den
internationella politiken, globalisering, utvidgning, euron, inrikes och utrikes säkerhet
på vår kontinent, terrorism, migrationsströmmar, utbildning, tekniska framsteg, rasism,
främlingsfientlighet eller social utslagning.

Sedan upprättandet av den första europeiska gemenskapen (kol- och stålgemenskapen,
Parisfördraget av den 18 april 1951), som förenade sex västeuropeiska länder1, har den

                                                
1 Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna.
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europeiska integrationsprocessen vuxit till att omfatta 25 europeiska stater1 och dess
verksamhetsområde har utökats till nya områden genom upprättandet av
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen
(Euratom) (Romfördragen av den 25 mars 1957) och sedermera Europeiska unionen
(Maastrichtfördraget av den 7 februari 1992).

2. Allt sedan det första allmänna direkta valet till Europaparlamentet 1979 har parlamentet
förespråkat tanken på att demokratisera, effektivisera och öka insynen i det som blivit
Europeiska unionen. I och med antagandet den 14 februari 1984 av det första förslaget
till fördrag om upprättande av Europeiska unionen (ett förslag som kallas
”Spinelliförslaget” efter namnet på föredraganden) tog parlamentet initiativ till en
reformprocess som fortsatte under de följande 20 åren och som ledde till utarbetandet av
Europeiska enhetsakten2, Maastrichtfördraget3, Amsterdamfördraget4, Nicefördraget5

och nu Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa6.

Vid var och en av dessa etapper har Europaparlamentet – under ledning av sitt utskott
för institutionella frågor, från 1999 utskottet för konstitutionella frågor, – aktivt deltagit
i de förberedande överläggningarna och utvärderat resultaten från de olika
regeringskonferenserna7.

Allt sedan början av denna process försvarade parlamentet tanken på att förtydliga och
stärka Europeiska unionens konstitutionella grund, en uppgift som blev allt viktigare

                                                
1 Följande har anslutit sig till de ursprungliga sex länderna: Danmark, Irland, Förenade kungariket 1973,
Grekland 1981, Spanien och Portugal 1986, Österrike, Finland och Sverige 1995, Tjeckien, Estland, Cypern,
Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien 2004.
2 Luxemburgfördraget av den 17 februari 1986, trädde i kraft den 1 juli 1987.
3 Undertecknades den 7 februari 1992, trädde i kraft den 1 november 1993.
4 Undertecknades den 2 oktober 1997, trädde i kraft den 1 maj 1999.
5 Undertecknades den 26 februari 2001, trädde i kraft den 1 februari 2003.
6 Skall undertecknas i Rom den 29 oktober 2004. På detta följer en ratificeringsperiod på ca två år.
7 Resolutioner om förberedelserna inför regeringskonferenserna och utvärdering av resultaten från dessa:
- Europeiska enhetsakten:

. Resolution av den 14 februari 1984 : Spinellis betänkande och förslag till fördrag
(EGT C 77, 19.3.1984, s. 33)
. Resolution av den 16 januari 1986 : Planas betänkande (EGT C 36, 17.2.1986, s. 144)

och den 17 april 1986 (EGT C 120, 20.5.1986, s. 96)
- Maastrichtfördraget

. Resolutioner om D. Martins betänkande av den
14 mars 1990 (EGT C 96, 17.4.1990, s. 114),
11 juli 1990 (EGT C 231, 17.9.1990, s. 97)
och 22 november 1990 (EGT C 324, 24.12.1990, s. 219)

. Resolution av den 7 april 1992 : betänkande av D. Martin (EGT C 125, 18.5.1992, s. 81)
- Amsterdamfördraget

. Resolutioner av den 17 maj 1995: betänkande av D. Martin/Bourlanges (EGT C 151, 19.6.1995, s. 56)
och 13 mars 1996: betänkande av Dury/Maij-Weggen (EGT C 96, 1.4.1996, s. 77)

. Resolution av den 19 november 1997: betänkande av Méndez de Vigo/Tsatsos (EGT C 371, 8.12.1997, s. 99)
- Nicefördraget

. Resolution om betänkande av Dimitrakopoulos/Leinen av den 18 november 1999
(EGT C 189, 7.7.2000, s. 222),

3 februari 2000 (EGT C 309, 27.10.2000, s. 85)
och 13 april 2000 (EGT C 40, 7.2.2001, s. 409)

. Resolution av den 31 maj 2001: betänkande Méndez de Vigo/Seguro (EGT C 47E, 21.2.2002, s. 108).
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under trycket av varje ny utvidgning och det hot mot integrationens politiska dimension
som dessa innebar.

Parlamentet har haft tre närbesläktade men distinkta mål:

För det första har parlamentet försökt att förtydliga och vid behov stärka
Europeiska unionens behörighet och befogenheter. Parlamentet har konsekvent
argumenterat för att unionen själv skall tilldelas, och utöva, befogenheter på basis av
”subsidiaritetsprincipen”, dvs. unionen skall utöva de befogenheter – men endast de
befogenheter – som kan utövas effektivare med gemensam politik än av medlemsstater
som agerar separat.

För det andra har parlamentet argumenterat för att befogenheterna på Europanivå skall
utövas effektivare. Parlamentet var särskilt kritiskt till beslutsfattande med enhällighet i
rådet och ansåg att om man har kommit överens om att bedriva en gemensam politik
finns det ingen mening med att ge varje medlemsstat i unionen befogenhet att blockera
beslut. Parlamentet har dessutom pläderat för en starkare roll för kommissionen vid
verkställandet av politiken efter det att den antagits, under vederbörlig övervakning och
kontroll.

För det tredje har parlamentet arbetat för bättre demokratisk kontroll och ansvar på
Europanivå. De befogenheter som de nationella parlamenten, i och med ratificeringen
av fördragen, har överfört till unionen bör inte utövas endast av rådet (dvs. nationella
ministrar). Förlusten av parlamentariska befogenheter på nationell nivå bör
kompenseras av ökade parlamentariska befogenheter på Europanivå.

Mot bakgrund av de blandade och uppenbart otillräckliga resultat som uppnåddes i och
med Amsterdam- och Nicefördragen, men även den ytterligare fördjupningen av
unionen, blev det allt tydligare att den etablerade metoden för att se över fördragen inte
längre var tillräcklig för att besvara de frågor som Europas utveckling gav upphov till.

Parlamentet hade redan kommit fram till denna slutsats, vilken tydligt framfördes i
parlamentets resolution av den 19 november 1997 (införlivad i betänkandet av
Méndez de Vigo och Dimitris Tsatsos, se fotnot 8 ovan), som utgjorde det verkliga
startskottet för den politiska översynsprocess som kulminerade 1999 med inrättandet av
konventsmetoden (på det tyska ordförandeskapets förslag). Denna metod användes
första gången vid utarbetandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna.

3. Efter att ha försökt arbeta tillsammans med de nationella parlamenten under
förberedelserna inför flera regeringskonferenser1 var det parlamentet först föreslog1, på

                                                
1 Det räcker att nämna Romförsamlingarna där de nationella parlamenten deltog (konferens för
Europeiska gemenskapernas parlament som hölls den 27–30 november 1990), de interinstitutionella konferenser
som hölls parallellt med regeringskonferensen om en ekonomisk och monetär union och en politisk union, som
kulminerade i utarbetandet av Maastrichtfördraget, deltagandet av parlamentsföreträdare i reflektionsgruppen
inför regeringskonferensen i Amsterdam, följt av deras deltagande i överläggningarna under själva
regeringskonferensen och slutligen deltagandet som observatörer i den grupp som gavs i uppdrag att förbereda
regeringskonferensen i Nice.
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grundval av det prejudikat som sattes när Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna utarbetades2, att ett konvent skulle sammankallas bestående
av företrädare för medlemsstaterna stats- och regeringschefer, de nationella parlamenten
och Europaparlamentet samt kommissionen och med deltagande av, som fullvärdiga
medlemmar, företrädare för kandidatländernas regeringar och parlament. Konventet
(med Valéry Giscard d'Estaing som ordförande och Giuliano Amato och
Jean-Luc Dehaene som vice ordförande) gavs i uppgift att utarbeta ett preliminärt utkast
till konstitution som skulle ligga till grund för regeringskonferensens efterföljande
arbete.

Framgången med konventet om stadgan om grundläggande rättigheter beredde vägen
för inrättandet av ett liknande konvent för att förbereda arbetet i den nya
regeringskonferensen, med tanke på att konventet om stadgan hade fungerat bra och
visat att det var möjligt att utarbeta en text som hade goda chanser att godkännas av
stats- och regeringscheferna. Konventets öppna karaktär och kvaliteten på dess debatter
hade också underlättat ansträngningarna att nå samförstånd genom att varje företrädare
gavs möjlighet att dels uttrycka sina åsikter, dels få förståelse för andra företrädares
åsikter.

Konventet om Europas framtid bekräftade att denna metod hade varit ett klokt val
eftersom konventet efter 16 månader lyckades lägga fram en samförståndsbaserad text
på grundval av intensiva debatter och efter en nära dialog med det civila samhället.

                                                                                                                                                        
1 Resolution av den 25 november 2000 (betänkande av Olivier Duhamel om konstitutionaliseringen av
fördragen), bekräftad av resolutionen av den 31 maj 2001 (betänkande av Méndez de Vigo/Seguro om
[utvärdering] av regeringskonferensen och Europas framtid).
2 Idén till en sådan stadga, som nu utgör del II i utkastet till konstitution, lades först fram av det tyska
ordförandeskapet som säkrade stöd för sitt förslag vid Europeiska rådets möte i Köln den 3 och 4 juni 1999.
Metoden att utarbeta stadgan fastställdes också vid detta möte med Europeiska rådet. Metoden förtydligades
sedan vid Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999. Det beslutades att inrätta ett ”organ” –
sedermera benämnt ”konvent” – för att sammanföra de fyra ingående delarna i konventet om Europas framtid,
men utan kandidatländernas deltagande.
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Genom utskottet för konstitutionella frågor och dess arbete spelade parlamentet en
viktig roll vid utarbetandet av utkastet till konstitutionellt fördrag1. En text som
regeringskonferensen endast gjorde små ändringar i. Under regeringskonferensen deltog
parlamentet för första gången fullt ut i överläggningarna genom Europaparlamentets
talman Pat Cox och parlamentets två företrädare Iñigo Méndez de Vigo, senare ersatt av
Elmar Brok, och Klaus Hänsch.

II. Vad tillför det nya fördraget jämfört med gällande fördrag och det befintliga
regelverket?

Det nya förslaget till konstitution för Europeiska unionen innehåller flera stora reformer och
förbättringar av den befintliga konstitutionen (dvs. samlingen överlappande fördrag som för
närvarande i praktiken fungerar som en konstitution). Det är givetvis en kompromiss som är
försiktig på många områden. Men det är en kompromiss som för Europa framåt, som har
utarbetats efter långa, offentliga och pluralistiska debatter i Europeiska konventet och som har
slutförts och godkänts av de valda regeringarna i samtliga 25 medlemsstater – som var och en
vill att detta skall bli den grund på vilken de önskar samarbeta i det framtida Europa.

1. Ett konstitutionellt fördrag för unionen

1.1. Ibland har frågan ställts om det nya dokumentet är en konstitution eller ett fördrag. Man
bör undvika en debatt om detta eftersom frågan är felaktigt ställd. Rent formellt råder
det ingen tvekan om att det rör sig om ett fördrag, vilket skall antas och ratificeras i
enlighet med gällande regler för ändring av fördragen. Allt annat vore otänkbart. Till sin
karaktär och innehåll upprättar emellertid detta fördrag en riktig konstitution.

                                                
1 . Resolution av 16 mars 2000: betänkande av Duff/Voggenhuber, om utarbetandet av en stadga om

grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (EGT C 377, 29.12.2000, s. 329)
. Beslut av den 14 november 2000: betänkande av Duff/Voggenhuber, om godkännande av utkastet till

Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter (EGT C 223, 8.8.2001, s. 74)
. Resolution av den 23 oktober 2002: betänkande av Duff om Europeiska unionens stadga om de

grundläggande rättigheterna – verkan och framtida status (EGT C 300E, 11.12.2003, s. 432)
. Resolution av den 29 november 2001: betänkande av Leinen/Méndez de Vigo om den konstitutionella

processen och unionens framtid (EGT C 153E, 27.6.2002, s. 310)
. Resolution av den 25 oktober 2001: betänkande av Poos om reformen av rådet

(EGT C 112E, 9.5.2002, s. 317)
. Resolution av den 14 mars 2002: betänkande av Carnero González om Europeiska unionen som juridisk

person (EUT C 47E, 27.2.2003, s. 594)
. Resolution av den 7 februari 2002: betänkande av Napolitano om förbindelserna mellan Europaparlamentet

och de nationella parlamenten i fråga om den europeiska integrationen (EGT C 284E, 21.11.2002, s. 322)
. Resolution av den 16 maj 2002: betänkande av Lamassoure om avgränsning av befogenheter mellan

Europeiska unionen och medlemsstaterna (EUT C 180E, 31.7.2003, s. 493)
. Resolution av den 17 december 2002: betänkande av Bourlanges om indelning av rättsakter och rangordning

av lagar och föreskrifter inom Europeiska unionen (EUT C 31, 5.2.2004, s. 126)
. Resolution av den 14 januari 2003: betänkande av Napolitano om de regionala och lokala myndigheternas

roll i den europeiska integrationen (EUT C 38E, 12.2.2004, s. 167)
. Resolution av den 24 september 2003: om utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa,

Europaparlamentets yttrande om sammankallandet av regeringskonferensen (EUT C 77E, 26.3.2004, s. 255).
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1.2. Det konstitutionella fördraget definierar karaktären, värderingarna och principerna som
styr verksamheten i Europeiska unionen (EU). I konstitutionen beskrivs unionens
befogenheter, dess institutioner, beslutsförfarandena, rättsakternas form, medborgarnas
rättigheter gentemot EU, regler för översyn osv. Detta är en konstitutions uppgift: att
definiera villkoren och begränsningarna för maktutövandet inom ramen för en politisk
enhet och garantera medborgarnas rättigheter.

1.3. Detta hade i hög grad redan varit fallet i de nuvarande fördragen. Unionen hade redan
sin konstitution, avledd från de fördrag som upprättade den, precis som vilken annan
politisk enhet som helst. Genom att förenkla dessa fördrag, ge dem en mer lättbegriplig
struktur och tilldela dem en särskild formell status, har man tagit ett viktigt steg mot att
göra systemet tydligare, mer öppet och lättare att förstå för medborgarna.

1.4. Mot bakgrund av detta, och i motsats till vad vissa fruktat, innebär inte det faktum att
unionen får en konstitution att man tar ett steg i riktning mot skapandet av en
centraliserad ”superstat” som skulle markera det oundvikliga slutet på nationalstaterna
och för all framtid förändra Europeiska unionens karaktär (det saknas inte exempel på
internationella organisationer vars inrättandeakt kallas konstitution, exempelvis
Internationella arbetsorganisationen (ILO), Världshälsoorganisationen (WHO) eller den
mer sällan nämnda Internationella postunionen (IPU)). I själva verket råder det
omvända förhållandet. Konstitutionen kan sägas ge medlemsstaterna och
unionsmedborgarna formella garantier mot eventuellt oönskade gemenskapsåtgärder.

1.5. Det kan med rätta hävdas att del III i det konstitutionella fördraget borde ha genomgått
en ordentlig översyn. Många av bestämmelserna i denna del är faktiskt inte av
konstitutionell karaktär. De är för detaljerade och komplexa och borde inte finnas i en
riktig konstitution. Detta är emellertid något som ligger utanför den uppgift som
konventet fick. Trots allt är graden av förenkling uppenbar: alla bestämmelser har
samlats i ett enda sammanhållet och strukturerat dokument. Det räcker att läsa del I
och II, de delar som koncentrerar sig på mer riktiga ”konstitutionella” aspekter, för att
medborgarna skall få en klar och tydlig bild av unionens politik och sina rättigheter.

1.6. Längden på del III har gett upphov till kritik att konstitutionen är för detaljerad och
komplex i jämförelse med exempelvis den amerikanska konstitutionen. Detta beror på
att del III, i likhet med de tidigare fördragen, för varje politikområde i detalj redogör för
målen med EU:s verksamhet och på så sätt begränsar denna verksamhet. Inte på något
område har EU-institutionerna fått någon ”blankofullmakt” att agera utan
begränsningar.

2. En enda enhet: Europeiska unionen

2.1. Ett mycket viktigt framsteg för att göra EU öppnare och mer och lättförståeligt för
medborgarna är sammanslagningen av de olika fördragen i ett enda dokument och
övergången från en mycket komplex verklighet, med olika överlappande enheter
(Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen) till en enda enhet, Europeiska unionen,
som har blivit (en enda) juridisk person på internationell nivå. Detta ökar effektiviteten
och insynen i unionens verksamhet på denna nivå. Det åtföljs av avskaffandet av
strukturen med tre pelare [utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), rättsliga och inrikes
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frågor (RIF) och gemenskapen]. De tre pelarna har slagits samman till en enhet i
unionen, med en enda institutionell ram och med allmän användning av
gemenskapsmetoden. Enda undantaget görs för den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken (inklusive försvarspolitiken) där man på grund av detta
politikområdes särskilda karaktär fortfarande kommer att tillämpa särskilda
beslutsförfaranden.

Med konstitutionen har vi således fått ett enda fördrag och en enda enhet:
Europeiska unionen1.

2.2. I konstitutionen anges tidigt (artikel I-8) unionens symboler, dvs. unionens flagga (en
cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten), unionens hymn (hymn till glädjen av
Beethoven), unionens motto (Förenat i mångfalden), unionens valuta (euron) och
Europadagen (den 9 maj), för att gör det lättare för medborgarna att identifiera sig med
unionen och öka deras känsla av att tillhöra samma gemenskap.

3. En tydlig definition av unionens värden, principer och mål

Konstitutionen inleds med ett antal artiklar som definierar de värden och principer som
unionen bygger på samt de mål som den skall främja i all sin verksamhet.

3.1. Den inledande artikeln i konstitutionen slår fast unionens dubbla legitimitet grundad på
medborgarnas och staternas vilja. Genom att begrepp som hör till det förflutna förkastas
och genom att man satsar på medborgarbegreppet, läggs tyngdpunkten i konstitutionen
på den individuella människan, det vill säga enskilda män och kvinnor med rättigheter
och skyldigheter som är medborgare i unionen genom att de är det i en medlemsstat och
som därmed har den kompletta uppsättning rättigheter som det europeiska
medborgarskapet ger dem.

I konstitutionens första artikel formuleras den grund som den europeiska integrationen
baseras på: medlemsstaterna ger unionen befogenheter för att uppnå gemensamma mål.
På Europanivå samordnar unionen medlemsstaternas politik för att uppnå dessa mål.
Unionens institutioner utövar de överlämnade befogenheterna. Unionen åter sig också
att respektera medlemsstaternas nationella identitet, dvs. de viktigaste delarna i deras
interna politiska struktur. Genom detta visar unionen sin respekt för de beslut som varje
medlemsstat kan fatta utifrån den geografiska fördelningen av makten, från
fastställandet av sina gränser till det regionala eller lokala självstyret, upprätthållandet
av den allmänna ordningen och garantier för den nationella säkerheten. Slutligen

                                                
1 Det bör noteras att Euratomfördraget inte alls påverkas av konstitutionen, även om vissa av dess bestämmelser
har ändrats av protokollet om ändring av Euratomfördraget för att göra dem förenliga med konstitutionstexten.
Dessutom måste man ta med i beräkningen att det konstitutionella fördraget kompletteras av ett förvirrande antal
protokoll, bilagor och förklaringar. Det finns faktiskt 36 protokoll (29 som redan var i kraft, som Schengen, åtta
är nya och rör frågor som de nationella parlamentens roll, subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,
övergångsbestämmelser för institutionerna, strukturerat permanent samarbete i försvarsfrågor osv.), två bilagor
(som redan fanns och som rör förteckningen över jordbruksprodukter och företeckningen över länder och
utomeuropeiska territorier) och 46 förklaringar. Rent formellt måste även dessa protokoll ratificeras av alla
medlemsstater och de har samma rättsverkan som det konstitutionella föredraget. Förklaringarna är däremot inte
rättsligt bindande och behöver inte ratificeras av medlemsstaterna.
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fastställs i konstitutionen principen om lojalt samarbete mellan unionen och
medlemsstaterna för att uppfylla deras gemensamma mål.

De konstitutionella grundvalarna i Europeiska unionen kräver en djupgående
underbyggnad. Det handlar om de värden som utgör grunden för och hänvisningarna till
all verksamhet i unionens institutioner.

3.2. Enligt artikel 2 i konstitutionen är unionens värden, som hela den europeiska
integrationen bygger på, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati,
jämställdhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter för
personer som kommer från en minoritetsgrupp. Dessa värden utgör dessutom
referenskriteriet för framtida anslutningar och kan fungera som en grund för tillämpning
av sanktioner mot de medlemsstater som på ett grovt och ihållande sätt kränker dessa
värden.

Vid sidan av dessa värden bygger unionen på de värden som vägleder dess verksamhet:
mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan
män och kvinnor.

Unionen har slutligen politiska mål, vilket är själva grunden till dess existens. Dessa
mål är kort sammanfattade freden, unionens värden och dess folks välfärd. Målen ges
konkret form i artikel 3 i konstitutionen i form av politiska, ekonomiska och sociala mål
både på intern EU-nivå och när det gäller yttre förbindelser.

På intern EU-nivå erbjuder unionen sina medborgare ett område med frihet, säkerhet
och rättvisa och en inre marknad baserad på fri och rättvis konkurrens. Unionen skall
verka för Europas hållbara utveckling som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt, på
en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala
framsteg eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den skall
främja vetenskapliga och tekniska framsteg. Den skall bekämpa social utslagning och
diskriminering samt främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan
kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnens rättigheter.
Den skall främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet
mellan medlemsstaterna. Unionen skall respektera rikedomen hos sin kulturella och
språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas.

I sina förbindelser med övriga världen skall unionen bidra till fred, säkerhet, hållbar
utveckling av vår jord, solidaritet och ömsesidig respekt mellan folken, fri och rättvis
handel, utrotning av fattigdomen och skydd för mänskliga rättigheter, särskilt barnens
rättigheter, samt till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, inklusive
respekt för principerna i Förenta nationernas stadga.

Dessa mål utgör således ett politiskt grundprogram som ligger till grund för
upprättandet av Europeiska unionen. Målen skall eftersträvas med lämpliga medel,
utifrån de befogenheter som tilldelas unionen i konstitutionen.

Värdena och principerna utgör således unionens etiska grund, vilket framför allt
kommer till uttryck i stadgan om de grundläggande rättigheterna som har införlivats i
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del II i konstitutionen. De mål som definieras där motiverar unionens existens och utgör
orsaken till att medlemsstaterna har valt att upprätta en union. De styr all dess
verksamhet. Även om de värden, principer och mål som definieras i dessa artiklar inte
är helt och hållet nya hade vissa av dem aldrig uttryckts på ett så tydligt sätt och aldrig
tidigare varit föremål för en kodifiering och systematisering. Denna typ av kodifiering
är utmärkande för en konstitution och det är ett viktigt steg för att ge medborgarna en
tydlig och starkt symbolisk uppfattning om vad unionen står för.

3.3. I detta sammanhang bör det betonas att regeringskonferensen begränsade sig till att följa
konventionens text på området och endast införde små ändringar som
Europaparlamentet utan problem kunde ställa sig bakom: tillägget till värdet om
mänskliga rättigheter för minoriteter, stadfästandet av jämställdhet mellan män och
kvinnor som en princip, införandet av ”prisstabilitet” bland unionens mål tillsammans
med målet om en ”marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning
och sociala framsteg eftersträvas”.

4. Medborgarna i centrum för den europeiska integrationen: införlivandet av stadgan om
de grundläggande rättigheterna i konstitutionen

4.1. Införlivandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna i del II i konstitutionen
betecknar ett erkännande av att medborgarna står i centrum för den europeiska
integrationen. Som ett resultat av införlivandet har stadgan fått bindande rättsverkan.
Stadgan är bindande både för EU-institutionerna, när de agerar inom ramen för sina
befogenheter, och för medlemsstaterna, men endast när dessa genomför
gemenskapslagstiftning. Stadgan ger således medborgarna ett extra skydd gentemot
unionen.

Detta betyder ingalunda varken ett ifrågasättande av det skydd för de grundläggande
rättigheter som varje nationell konstitution garanterar medborgarna i förhållande till
staten i fråga, eller tilldelning i hemlighet av nya befogenheter för unionen, trots att
vissa kritiker hävdar att unionen på detta sätt kan påtvinga medlemsstaterna riktlinjer för
den ekonomiska och sociala politiken. Bekräftandet i konstitutionen att stadgan inte
utvidgar tillämpningsområdet för gemenskapsrätten, inte skapar någon ny behörighet
eller nya uppgifter för unionen och inte ändrar de behörigheter och uppgifter som
unionen ges i konstitutionen (artikel II –111) är särskilt tydligt på detta område.

Vissa medlemsstaters fruktan för eventuella negativa effekter av de sociala och
ekonomiska rättigheter som garanteras i stadgan fick emellertid regeringskonferensen
att införa kompletterande garantier utöver de garantier som konventet redan hade infört
för att förhindra varje oönskad utvidgning av unionens befogenheter. Det är tveksamt
om denna åtgärd är juridiskt nödvändig, då den förefaller ignorera redan väletablerade
konceptuella skillnader på europeisk konstitutionell rätt. Så länge stadgans rättsverkan
inte ifrågasätts kan emellertid åtgärden godtas.

4.2. De rättigheter som räknas upp i stadgan rent generellt motsvarar den gemensamma
grund av grundläggande rättigheter som unionen redan erkände och som hade sin grund
i medlemsstaternas författningstraditioner eller Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna. Det handlar framför allt om att räkna upp dessa rättigheter
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på ett tydligt och lättillgängligt sätt för medborgarna och tydligt bekräfta att unionen är
skyldig att respektera dem. Detta kan bara bidra till att stärka kopplingen mellan
medborgarna och deras union.

4.3. Införlivandet av stadgan i konstitutionen anges alldeles i början av konstitutionen. Det
sker i en särskild rubrik för de grundläggande rättigheterna och unionsmedborgarskapet.
Ett kompletterande steg på vägen mot skyddet av de grundläggande rättigheterna på
unionsnivå är angivelsen i konstitutionen om att unionen måste tillträda
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (som samtliga medlemsstater har tillträtt), vilket
Europaparlamentet föreslog redan för länge sedan. Detta kommer att ske via en
överenskommelse med Europeiska rådet. Beslutet att ingå avtalet måste fattas med
kvalificerad majoritet, efter parlamentets godkännande.

4.4. Det går även att hitta andra aspekter av konstitutionen som stärker medborgarnas
deltagande i den europeiska politiska processen (som befolkningens
lagstiftningsinitiativ, eller medborgarinitiativ: artikel I-47.4) eller bidrar till att förbättra
det rättsliga skyddet för deras rättigheter genom att möjligheten att väcka talan vid
domstolen underlättas.

Parlamentet kan inte annat än välkomna dessa viktiga steg i syfte att göra unionen till en
verklig union av stater och medborgare.

5. En tydlig och lättförståelig avgränsning av unionens befogenheter:

5.1. En av de viktigaste frågorna som den nya konstitutionen hade att besvara var frågan
”Vem gör vad?” i EU. Detta förtydligande är nödvändigt för att göra det möjligt för
medborgarna att överblicka tilldelningen av politiska befogenheter på EU-nivå. Det
innebär dessutom ett extra skydd för alla dem som fruktar att unionens inblandning skall
bli för stor.

5.2. Därför innehåller konstitutionen en definition av unionens befogenheter, fördelade på
tre olika kategorier, där den rättsliga ställningen och graden av gemenskapsintervention
skiljer sig åt: exklusiv befogenhet för unionen, befogenhet som skall delas med
medlemsstaterna och åtgärder för att stödja eller komplettera medlemsstaternas åtgärder.
På grund av sin specifika karaktär kräver den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken och samordningen av den ekonomiska politiken och
sysselsättningspolitiken särskilda bestämmelser som går utanför dessa tre kategorier.
(se bilaga 1).

Denna definition av unionens befogenheter följer grundprincipen för tilldelning av
befogenheter, dvs. unionen förfogar endast över de befogenheter som medlemsstaterna
tilldelar den i konstitutionen för att uppnå de mål som fastställs i denna. Principen
motverkar i sig själv uppkomsten av en form av centraliserad superstat eftersom den
innebär att alla befogenheter ligger hos medlemsstaterna så länge som dessa inte
överlåter dem till unionen.
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5.3. Konstitutionen ökar inte unionens befogenheter: de få ”nya” befogenheter som anges
motsvarar framför allt de områden på vilka unionen redan intervenerade i enlighet med
artikel 308 i EG-fördraget, och som är mer väldefinierade i konstitutionen. De ändringar
som införs i del III motsvarar rent allmän behovet av att anpassa dessa bestämmelser till
de nya beslutsförfarandena och de nya rättsliga instrument som upprättas i del I.

5.4. Konstitutionen stärker dessutom unionens skyldighet att respektera subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna vid utövandet av sina befogenheter. Det åligger redan
medlemsstaternas regeringar i rådet liksom parlamentet att övervaka att dessa principer
respekteras. Även om definitionen av dessa principer i konstitutionen motsvarar de
principer som redan finns i de gällande fördragen föreskrivs det i protokollet om
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna nya mekanismer för att garantera att
dessa principer respekteras, särskilt genom en påtaglig förstärkning av de nationella
parlamentens roll.

5.5. Dessa ges framför allt rätten att informeras i god tid om alla lagförslag från
kommissionen, vilka måste motiveras utifrån subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna. På detta sätt kan de nationella parlamenten bättre utöva
sina rättigheter på nationell nivå, och framför allt stärka sin förmåga att påverka sin
regerings handlande i ministerrådet. Särskilt när det gäller subsidiaritetsprincipen kan de
nationella parlamenten dessutom inom sex veckor från översändandet av lagförslaget
direkt till unionens institutioner skicka motiverade yttranden, som institutionerna måste
ta hänsyn till, med skälen till att de anser att ett förslag inte är förenligt med
subsidiaritetsprincipen. En mekanism för ”tidig varning” ålägger till och med
kommissionen att ompröva sitt förslag om en tredjedel av de nationella parlamenten
anser att förslaget inte respekterar subsidiaritetsprincipen.

I samma protokoll anges slutligen möjligheten för medlemsstaterna att i sitt nationella
parlaments namn, eller i en av sina kamrars namn (om den nationella rättsordningen
tillåter detta) väcka talan vid domstolen mot en rättsakt som kränker
subsidiaritetsprincipen. Regionkommittén får också denna rätt att väcka talan vid
domstolen mot rättsakter för vars antagande konstitutionen föreskriver
regionkommitténs yttrande.

Denna mekanism utgör en extra garanti mot ett eventuellt obetänksamt utövande av
unionens befogenheter och bidrar starkt till en fördjupad demokratisk kontroll av
gemenskapslagstiftningen

5.6. Även om det stämmer att man måste betrakta denna definition tillsammans med de
specifika bestämmelserna i del III i konstitutionen för att få en komplett bild av de olika
sätten för att genomföra befogenheterna räcker en enkel genomläsning av del I för att
medborgarna skall få en ganska klar föreställning om vem som gör vad i EU. Detta
innebär verkligen förbättrad insyn.

5.7. Ett annat positivt drag är att konstitutionen garanterar den nödvändiga flexibiliteten i
systemet genom en klausul liknande den i den nuvarande artikel 308, enligt vilken rådet
har rätt att vid behov anta åtgärder på områden där unionen saknar befogenheter. Denna
flexibilitetsklausul ger medlemsstaterna fulla garantier: beslut med enhällighet,
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användning endast för de mål som anges i konstitutionen, genomförandeförfarandet har
blivit mer demokratiskt eftersom det måste läggas fram för Europaparlamentets
godkännande och de nationella parlamenten måste meddelas i god tid innan beslutet
fattas.

6. En förnyad institutionell ram för en starkare, mer demokratisk och öppnare union

En av de viktigaste frågorna som skulle regleras i konstitutionen var de förändringar av
unionens institutioner som behövdes för att göra det möjligt för dem att möta den nya
situationen i samband med utvidgningen. Unionens institutionella struktur har baserats
på samma strukturer i nästan femtio år, även om uppgifterna blivit allt fler och antalet
medlemsstater ökat från 6 till 25. Trots upprepade regeringskonferenser förblev de
institutionella nyckelfrågorna olösta, och den lösning som man enades om i Nice var
otillfredsställande även för en del av dem som hade förhandlat fram den. Parlamentet
har för sin del om och om igen uppmärksammat allmänheten och medlemsstaternas
ledare på behovet av radikala institutionella reformer för att ge unionen effektiva,
demokratiska och öppna institutioner, samtidigt som den institutionella balansen och
gemenskapsmetoden skyddas: kommissionen lägger fram förslag, parlamentet och rådet
fattar beslut och domstolen garanterar tillämpningen av antagna texter.

6.1. Europaparlamentet

1. I konstitutionen stärks Europaparlamentets roll, den enda EU-institution som direkt
företräder medborgarna, på ett påtagligt sätt:

- Europaparlamentet roll som medlagstiftare erkänns fullt ut, tack vare den allmänna
tillämpningen av det nuvarande medbeslutandeförfarandet, som upphöjs till
standardlagstiftningsförfarande, men även tack vare dess ökade deltagande i de
särskilda lagstiftningsförfarandena. Hädanefter kommer medborgarna att få en tydlig
uppfattning om att EU-lag antas i den församling som företräder dem och den
församling som företräder medlemsstaterna. Parallellt med detta blir parlamentets
godkännande även norm när det gäller internationella avtal.

- Europaparlamentet får initiativrätt när det gäller översyn av konstitutionen, och det
deltar i förfarandet via konventet (dess godkännande behövs dessutom om rådet
beslutar sig för att inte sammankalla konventet).

- Europaparlamentets befogenheter på budgetområdet, som likställs med rådets,
utsträcks nu till unionens samtliga utgifter.

- Europaparlamentets politiska kontroll fördjupas, bland annat genom valet av
kommissionens ordförande.

- Många av de beslut av stor vikt för unionen som fram till nu har fattas av rådet
ensamt kommer hädanefter att underställas parlamentet för godkännande: beslut att
inleda ett närmare samarbete, användning av flexibilitetsklausulen som gör det
möjligt för unionen att vidta åtgärder som inte anges i konstitutionen för att uppnå de
mål som anges i den: beslut om användning av generella ”övergångsbroar” (s.k.
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passareller) som gör det möjligt att ersätta enhällighet med kvalificerad majoritet
eller särskilda lagstiftningsförfaranden med allmänna lagstiftningsförfaranden, vissa
beslut som gör det möjligt att utöka tillämpningsområdet för de rättsliga grunder som
anges i konstitutionen, exempelvis de som rör det europeiska allmänna
åklagarämbetet eller straffrättsligt samarbete.

- Även på området gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, på vilket
Europaparlamentet saknar beslutanderätt, ges parlamentet en allmän rätt att bli
informerat och hört.

2. Sammanfattningsvis kan man säga att, trots några områden där man hade kunna gå
längre, blir Europaparlamentet en ”medlagstiftare” på nästan alla gemenskapspolitiska
områden. Det handlar framför allt om att konkretisera den grundläggande
föreställningen om unionens dubbla legitimitet, en union av stater och en union av
medborgare. Konstitutionen markerar också utan tvekan en betydande förstärkning av
unionens demokratiska dimension.

3. Antalet ledamöter av Europaparlamentet begränsas till 750. I konstitutionen anges inte
fördelningen av platser mellan medlemsstaterna men rådet ges i uppdrag att i tillräckligt
god tid före valet till Europaparlamentet 2009, på grundval av ett förslag från
Europaparlamentet och med dess godkännande, anta ett beslut om Europaparlamentets
sammansättning på grundval av principen om ”degressiv proportionalitet”, med en
minimitröskel på 6 ledamöter och en maxtröskel på 96 ledamöter per medlemsstat (i
konstitutionen förslås fyra ledamöter som minimitröskel och ingen maxtröskel). Detta är
en lösning som gör det möjligt att med större flexibilitet möta unionens framtida
utveckling samtidigt som varje medlemsstats intressen respekteras.

6.2. Europeiska rådet

Europeiska rådet erkänns som en självständig institution med en roll som politisk
drivkraft. I konstitutionen anges uttryckligen att det inte får ha några
lagstiftningsbefogenheter1. En viktig nyhet i konstitutionen är att det roterande
ordförandeskapet avskaffas och ersätts av en ordförande som väljs av Europeiska rådets
medlemmar för en tid av två och ett halvt år, vilket kan förnyas en gång. Ordföranden
skall förbereda och styra Europeiska rådets arbete samt vara unionens företrädare utåt,
för att förbättra öppenheten, kontinuiteten och konsekvensen i unionens representation
såväl internt som externt. Det ingår bestämmelser för att förhindra att Europeiska rådets
ordförande utövar någon verkställande makt och för att undvika eventuella konflikter
med kommissionens ordförande eller utrikesministern. Om dessa bestämmelser är
tillräckliga är något som först kommer att visa sig vid den praktiska tillämpningen.

6.3. Rådet

                                                
1 Även om Europeiska rådets roll som ”nödbroms” när det gäller vissa beslut som rör social trygghet och
straffrättsligt samarbete kan betyda att Europeiska rådet, även om det inte direkt utövar någon
lagstiftningsbefogenhet (det deltar inte i antagandet av rättsligt bindande bestämmelser), på ett avgörande sätt
kan gripa in i lagstiftningsprocessen – se punkterna 9.1.5 och 9.2.7 nedan.
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1. Nyckelfrågan här var röstförfarandet i rådet när rådet fattar beslut med kvalificerad
majoritet. Misslyckandet vid toppmötet i Bryssel i december 2003 orsakades delvis av
medlemsstaternas olika uppfattningar i denna fråga. För en av föredragandena gav inte
införandet av befolkningskriteriet i fördelningen av mandat i Europaparlamentet och i
omröstningarna i ministerrådet några garantier för ett balanserat system, och han
uttryckte att han var anhängare av rådets viktningssystem. Men efter betänkandet av
Dimitrakopoulos och Leinen hade Europaparlamentet med stor majoritet ställt sig
bakom ett system med dubbel majoritet. Allt sedan inledningen av regeringskonferensen
har Europaparlamentet betonat att en i parlamentets ögon godtagbar lösning endast vore
att principen om dubbel majoritet (majoritet av medlemsstater och majoritet av
befolkning) bevarades för att synliggöra den dubbla legitimitet som unionens
konstruktion vilar på i form av en union av stater och en union av medborgare, och att
det nya förfarande måste göra beslutsprocessen mycket enklare än det system som
fastställdes i Nicefördraget.

2. Det var faktiskt den mekanism med dubbel majoritet som konventet föreslog som till
slut antogs, i stället för en röstviktning. Trots en höjning av de trösklar som föreslogs av
konventet (55 procent av medlemsstaterna, i stället för 50 procent, och 65 procent av
befolkningen i stället för 60 procent) kan det ändå anses att det nya systemet kommer att
göra beslutsprocessen enklare eftersom systemet med röstviktning, i många olika
kombinationer, innebar mycket högra befolkningströsklar för att ett beslut skulle kunna
antas och eftersom kravet på att minst fyra medlemsstater behövs för en blockerande
minoritet kommer att göra att tröskeln i många fall sjunker klart under 65 procent1.

3. Däremot lämnar systemet mycket att önska när det gäller insyn och förståelighet.
Förvisso är logiken bakom dubbel majoritet mycket lättare att förstå än alla typer av
viktade röster. Man riskerar emellertid att medborgarna betraktar de fastställda trösklarna
som ganska godtyckliga och i synnerhet kombinationen av olika tilläggskriterier förtar
mycket av vinsten med att systemet blivit enklare och lättare att förstå2.

                                                
1 Det faktum att regeringskonferensen införde kravet på att minst fyra medlemsstater måste rösta emot ett förslag
för att de skall kunna bilda en blockerande minoritet gör att beslut under vissa omständigheter kan antas med
mycket mindre än 62 procent av befolkningen, vilket var den tröskel för befolkningskriteriet som fastställdes i
Nicefördraget: ett beslut som exempelvis Tyskland, Frankrike och Italien motsätter sig kommer att antas även
om det endast företräder ungefär 55 procent av befolkningen, eftersom dessa tre medlemsstater inte ensamma
skulle kunna utgöra en blockerande minoritet även om de tillsammans företräder något färre än 45 procent av
unionens befolkning (baserat på nuvarande 25 medlemsstater). Dessutom måste man komma ihåg att vagheten i
de olika möjliga kombinationerna med vilka det var möjligt att uppnå minimiantalet viktade röster för ett beslut
med kvalificerad majoritet ledde till att den procentandelen av befolkningen som krävdes ofta var avsevärt
högre.
Å andra sidan får man hoppas att höjningen av medlemsstatströskeln i praktiken inte får några betydande
negativa konsekvenser. I en union med 25 medlemsstater betyder faktiskt 55 procent i stället för 50 procent
14 medlemsstater krävs i stället för 13. På motsvarande sätt blir den blockerande minoriteten 12 i stället för 13. I
praktiken finns det inget som tyder på att ett beslut som fattas med medlemsstaterna uppdelade i två nästan
identiska block någonsin skulle bli verklighet. När det gäller det tilläggskrav på att majoriteten måste omfatta
15 medlemsstater som formulerades på regeringskonferensen måste det betonas detta inte kommer att få någon
betydelse när EU får 27 medlemsstater eller fler, vilket kommer att bli fallet från och med 2009 när det nya
systemet träder i kraft (i en union med 27 medlemsstater motsvarar 55 procent i alla fall 15 medlemsstater).
2 Det bör upprepas att förutom de två korrigeringskriterier som nämns i texten (minst fyra medlemsstater för att
bilda en blockerande minoritet och minst 15 medlemsstater för att anta ett beslut) enades regeringskonferensen
också om ett slags Jonanninakompromiss under en övergångsperiod: om rådets medlemmar företrädda av minst
¾ av medlemsstaterna eller den procentandel av befolkningen som krävs för att blockera ett beslut motsätter sig
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4. Samtidigt som vi beklagar att man gått ifrån den kompromiss som konventet kom fram
till måste vi påminna om att den lösning som man slutligen enades om erhölls efter en
bitter kamp mellan medlemsstaterna, vars mål inte sällan skapade villrådighet: Effekten
av några få procentandelar mer eller mindre när det gällde medlemsstaternas relativa
inflytande i röstsystemet skymde det faktum att det handlade om politisk verklighet och
att koalitioner mellan medlemsstater ändrades och var ganska slumpartade – hur ofta har
ett beslut utmärkts av en splittring mellan alla ”stora” medlemsstater på den ena sidan
och alla ”små” medlemsstater på den andra sidan? Ofta syftade samma metoder till
motsägelsefulla mål samtidigt, exempelvis bevarandet av en medlemsstats egen
möjlighet att blockera beslut samtidigt som man försökte minska andra medlemsstaters
möjlighet att göra samma sak. Framför allt fördes hela denna debatt utan att ta hänsyn
till att gemenskapsförhandlingar i slutändan präglas av att omröstningar sällan behövs.
Mot bakgrund av att den politiska verkligheten ser ut som den gör kan emellertid
parlamentet, om än utan att dölja sin besvikelse, godta den överenskommelse som stats-
och regeringscheferna enades om.

5. Oavsett beslutsmetod måste metoden kunna tillämpas. Därav vikten av frågan om
tillämpningsområdet för omröstningar med kvalificerad majoritet. I konstitutionen
gjordes stora framsteg på detta område: det finns omkring 45 nya fall där omröstningar
med kvalificerad majoritet skall tillämpas på olika områden. Enhällighet krävs ännu i
70 fall (se bilaga IV). Även om den allmänna trenden kan ses som mycket positiv kan vi
emellertid endast beklaga att man i vissa fall inte gick längre. Det fanns tillfällen där
regeringskonferensen till och med tog ett steg tillbaka jämfört med de förslag där
konventet efter moget övervägande hade kommit fram till konsensus (det mest flagranta
exemplet rörde den fleråriga finansiella ramen).

6. En annan viktig förbättring som infördes i och med konstitutionen när det gäller
öppenheten är skyldigheten för rådet att vid möten med sina olika konstellationer dela
upp mötena i två delar, beroende på om det rör sig om utövandet av rådets
lagstiftningsfunktion eller andra funktioner. Det innebär att när rådet överlägger eller
röstar om rättsakter är sammanträdena offentliga. Även om vi beklagar att
medlemsstaterna inte följde konventets förslag, som parlamentet kraftigt stödde, om att
skapa ett verkligt självständigt lagstiftningsråd anser vi emellertid att den viktigaste
aspekten i detta förslag bevarades, nämligen garantier för att rådets möten skall vara
offentliga och dess lagstiftningsverksamhet präglas av öppenhet.

7. När det gäller rådets sammansättning och funktion är den stora nyheten inrättandet av
ett separat råd för utrikesfrågor med utrikesministern som ordförande. Detta och rådet
(allmänna frågor) är de enda två rådskonstellationer som föreskrivs i konstitutionen. Det

                                                                                                                                                        
rådets antagande av en rättsakt med kvalificerad majoritet skall rådet fortsätta att debattera denna fråga för att
inom en rimlig tid komma fram till så stor samstämmighet som möjligt. Denna överenskommelse har
formaliserats i ett förslag till beslut som Europeiska rådet har godkänt. Beslutet kommer att gälla åtminstone
fram till 2014, varefter det kan upphävas av Europeiska rådet.
Det bör även upprepas att konstitutionen föreskriver att när ett kommissionsinitiativ inte krävs eller ett beslut
inte antas på initiativ av utrikesministern höjs den kvalificerade majoritet som krävs: 72 procent av
medlemsstaterna (i stället för 2/3 som konventet föreslog) som samlar minst 65 procent av befolkningen (i stället
för 60 procent som konventet föreslog).
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innebär att det är upp till Europeiska rådet att med kvalificerad majoritet fatta beslut om
inrättandet av övriga konstellationer. Ansträngningar för att modifiera det nuvarande
systemet med roterande ordförandeskap på ett sätt som garanterar en större öppenhet
och samtidigt ger konsekvens och kontinuitet i arbetet, fick ett något begränsade
resultat. Medlemsstaterna avlägsnade sig från konventets förslag. I slutändan behölls
principen om rättvis rotation inom ett system med ordförandeskap i lag som utses
genom ett beslut av Europeiska rådet, som beslutar med kvalificerad majoritet. Det går
inte förutse exakt vilka fördelar detta kommer att få.

6.4. Kommissionen

1. En annan av de institutionella frågor som debatten kretsade kring både på konventet och
på regeringskonferensen var kommissionens sammansättning. Den lösning som man till
slut kom fram till, som innebar att genomförandet sköts upp, avlägsnade sig från
konventets förslag men motsvarade bättre den politiska verkligheten och kan därför
betraktas som positiv. Lösningen gör det möjligt att respektera de nya medlemsstaternas
förhoppningar om att vara företrädda i kommissionen under de första åren efter
anslutningen. Samtidigt som det förutses att man inom en rimlig framtid (2014) måste
skära ned på antalet kommissionsledamöter (till 2/3 av antalet medlemsstater, vilket
med 27 medlemsstater redan innebär en minskning av det nuvarande antalet
kommissionsledamöter). Baserat på ett rotationssystem som bevarar medlemsstaternas
jämlikhet gör denna lösning det möjligt att hålla kommissionens storlek inom
acceptabla gränser. Den period under vilken varje medlemsstat får avstå från att utse en
kommissionsledamot kommer att inträffa en gång var tredje mandatperiod.

2. I konstitutionen görs stora framsteg när det gäller utnämningen av kommissionens
ordförande, vilken hädanefter skall väljas av Europaparlamentet, på förslag av
Europeiska rådet som beslutar med kvalificerad majoritet. Detta är ytterligare ett steg i
legitimiseringen av kommissionens politik, särskilt genom att Europeiska rådet tvingas
ta hänsyn till valet till Europaparlamentet. Därefter skall hela kommissionen –
ordföranden, utrikesministern, som utnämns genom ett särskilt förfarande (se nedan),
och kommissionsledamöterna, som utsetts av rådet i samråd med den nominerade
ordförandekandidaten – som kollegium föreläggs Europaparlamentet för godkännande
vid en omröstning i Europaparlamentet1.

3. Det bör även uppmärksammas att kommissionsordförandens roll har stärkts, bland annat
när det gäller kommissionens interna organisation och rätten att begära att en
kommissionsledamot begär sitt entledigande, vilket gör kommissionen effektivare.

6.5. Utrikesministern

                                                
1 Noteras kan att regeringskonferensen inte har följt konventets förslag som föreskrev att varje medlemsstats
regering skulle lägga fram en lista med tre namn bland vilka ordföranden skulle välja den kommissionsledamot
som medlemsstaten i fråga föreslog. Det är för övrigt beklagligt att regeringskonferensen inte hållit fast vid
kommissionens förslag om att kommissionens tillsättning skall avslutas med den politiskt mycket symboliska
omröstningen i Europaparlamentet utan i stället lagt till ännu en fas, som innebär att förfarandet avslutas med att
Europeiska rådet utnämner kommissionen med kvalificerad majoritet.
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1. En av de stora institutionella nyheterna i konstitutionen är inrättandet av post som
unionens utrikesminister (som i en enda post sammanför de tidigare posterna som hög
representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och posten som
kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser). Detta uppfyller målet om att
säkerställa att alla EU:s yttre åtgärder är konsekventa och har en hög profil. På
institutionell nivå kommer utrikesministern att sitta på två ”stolar”: han kommer att leda
EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, och därför vara ordförande för rådet (utrikesfrågor),
lägga fram förslag och genomföra rådsbeslut. Samtidigt med detta kommer han att vara
en av Europeiska kommissionens vice ordförande och ha ansvar för de yttre
förbindelserna och samordningen av övriga delar av EU:s yttre åtgärder. Han kommer
att biträdas av en europeisk avdelning för yttre åtgärder bestående av tjänstemän från
kommissionen, ministerrådets generalsekretariat och utsända från de nationella
diplomatkårerna. Avdelningen skall inrättas efter beslut av rådet, efter att ha hört
Europaparlamentet och med kommissionens godkännande.

2. Utrikesministern är således medlem av kommissionen. Han eller hon kommer
emellertid att ha en särskild ställning som återspeglas i tillsättningsförfarandet och
förfarandet för att avsluta mandatet: utrikesministern skall utnämnas av
Europeiska rådet med kvalificerad majoritet och med godkännande av kommissionens
ordförande. Europeiska rådet kan avsluta hans eller hennes mandatperiod genom samma
förfarande, och utrikesministern måste avgå om kommissionens ordförande ber honom
eller henne att göra detta. Eftersom utrikesministern är medlem av kommissionen måste
utnämningen även godkännas av Europaparlamentet när det röstar om hela
kommissionens tillsättning och om hela kommissionen avgår efter en
misstroendeförklaring från Europaparlamentet måste även utrikesministern avgå.

3. Dessa bestämmelser motsvarar i stora drag det som Europaparlamentet sedan länge har
efterfrågat: utrikesministern kommer verkligen att kunna bidra till mer konsekvens och
effektivitet i unionens yttre åtgärder, främja uppkomsten av en verklig gemensam
utrikespolitik och höja unionens internationella profil genom att ge unionen ett
”ansikte”. Utrikesministerns tredubbla politiska ansvar, inför Europaparlamentet, inför
rådet och inför Europeiska kommissionens ordförande är positivt. Potentiella konflikter
mellan utrikesministern och kommissionens ordförande eller Europeiska rådets
ordförande är fortfarande tänkbara och ministerns hybridliknande ställning kan leda till
lojalitetskonflikter gentemot rådet och kommissionen.

6.6. Europeiska unionens domstol

I konstitutionen stärks också unionens rättsliga sida, vilken får namnet
”Europeiska domstolen”, och består av ”domstolen”, ”den allmänna underrätten” och
eventuella ”specialdomstolar” som kan inrättas genom europeisk lag1. Även om det inte
förekommer några större förändringar i sammansättningen och organiserandet av
domstolen och den allmänna underrätten (förstainstansrätten) införs en förberedande fas
i förfarandet för att utse domare och generaladvokater: före medlemsstaternas

                                                
1Antagen av Europaparlamentet och rådet inom ramen för det normala lagstiftningsförfarandet, antingen på
förslag av kommissionen och efter att ha hört domstolen, eller på förslag av domstolen och efter att ha hört
kommissionen.
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utnämning av en kandidat som nominerats av regeringarna skall denne höras av ett
utskott med behörighet att bedöma kandidatens lämplighet att fullgöra sina åligganden.

I framtiden kommer rättsakter från Europeiska rådet eller unionens organ att
underställas rättslig kontroll för att garantera deras laglighet. Villkoren för fysiska och
juridiska personer att väcka talan vid domstolen om vanliga rättsakter underlättas. Det
kommer inte att finnas några begränsningar mot att väcka talan mot rättsakter som
antagits på området straffrättsligt samarbete och polissamarbete, med undantag för
översyn av polisoperationers giltighet och proportionalitet och medlemsstaternas
utövande av sitt ansvar för att upprätthålla allmän ordning och inre säkerhet. Även om
de rättsakter som antas inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inte i sig
själva kan bli föremål för en rättslig process har domstolen ändå mandat att bedöma
lagligheten hos Europeiska beslut som inför inskränkningar gentemot juridiska och
fysiska personer.

6.7. Övriga institutioner och rådgivande organ

1. Bestämmelserna för Europeiska centralbanken (som upphöjs till unionsinstitution) och
revisionsrätten är i det närmaste oförändrade. Medlemmarna av bankens direktion skall i
framtiden utses av rådet med kvalificerad majoritet och inte längre med enhällighet.

2. För Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén sker i det närmaste inga
förändringar. Regionkommittén får emellertid rätt att väcka talan vid domstolen om
subsidiaritetsprincipen kränks i en rättsakt för vars antagande samråd med
regionkommittén föreskrivs i konstitutionen.

* * *

Sammanfattningsvis anser vi således att konstitutionen, förutom när det gäller vissa
aspekter vars förändringar det i förväg är omöjligt att säga något om hur effektiva de
kommer att bli, lyckas förtydliga och stärka institutionernas kapacitet samtidigt som
”gemenskapsmetoden” och den institutionella balansen bevaras. Detta bör göra det
möjligt för unionen att möta den nya situation som den står inför i och med
utvidgningen och göra det möjligt för unionen att hävda sig i ett internationellt
sammanhang.

7. Rättsakter och förfaranden: ett mer sammanhållet, precist och begripligt system

7.1. Konstitutionen innebär stora framsteg när det gäller förenkling och rationalisering av
beslutsförfarandena och aktionsmedlen. Vinsten när det gäller förfarandenas effektivitet,
demokratiska legitimitet och öppenhet är uppenbar. Även den förändrade terminologin
är viktig för att göra det möjligt för medborgarna att lättare förstå vem som beslutar vad
i unionen och hur.

7.2. Indelningen av rättsakter har förenklats och gjorts tydligare: det förekommer sex typer
av rättsliga instrument: lagar, ramlagar, förordningar, beslut, rekommendationer och
yttranden. Dessa termer är enkla och tydliga och genom att lägga till ”europeisk”
framför var och en av dessa kategorier kommer allmänheten att få klart för sig vad de
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betyder eftersom motsvarande terminologi används i de flesta medlemsstater (en lag är
en samling bestämmelser som kommer från parlamentet, en förordning är en samling
bestämmelser som antagits av den verkställande makten).

7.3. I konstitutionen införs även en tydlig rangordning av instrument. Det framgår tydligt att
rättsakter står över verkställande akter. Kommissionen erkänns tydligt som EU:s
verkställande makt och är därmed skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att
genomföra rättsakter på EU-nivå. Rådet har endast i undantagsfall verkställande
befogenheter. I så fall anges detta uttryckligen, tillsammans med angivande av skäl, i
konstitutionen eller i en rättsakt.

7.4. Genom skapandet av en kategori med delegerade förordningar, som innebär att den
lagstiftande myndigheten (Europaparlamentet och rådet) delegerar befogenheter till
kommissionen, blir det möjligt att effektivisera unionens verksamhet eftersom det i
själva lagstiftningen inte blir nödvändigt att bry sig om tekniska detaljer som kan
behandlas snabbare och lämpligare av den verkställande makten. Delegering av
befogenheter åtföljs av nödvändiga garantier för lagstiftarens kontroll (genom ett
”återkallandeförfarande”) och fullständig jämlikhet mellan Europaparlamentet och rådet
garanteras1.

7.5. De nya lagstiftningsförfarandena: I konstitutionen betonas starkt det normala
lagstiftningsförfarandet (som motsvarar det nuvarande medbeslutandeförfarandet).
Detta är det förfarande som framför allt skall användas. De andra
lagstiftningsförfarandena betraktas som undantag vars användning uttryckligen måste
anges i konstitutionen. Huvuddragen i det normala lagstiftningsförfarandet är följande:
initiativrätten ligger kvar hos kommissionen (förutom vid vissa ämnen på området med
frihet, säkerhet och rättvisa, där kommissionen delar initiativrätten med minst ¼ av
medlemsstaterna), Europaparlamentet och rådet fattar beslut tillsammans (vissa små
förändringar av det gamla medbeslutandeförfarandet har införts just för att understryka
att de två institutionerna är fullständigt jämställda) och rådet beslutar med kvalificerad
majoritet.

7.6. Tillämpningsområdet för det normala lagstiftningsförfarandet har utökats betydligt: ett
femtiotal rättsliga grunder (totalt nu 87), vissa av enorm betydelse, exempelvis de som
rör området med frihet, säkerhet och rättvisa, jordbruks- och fiskeripolitik, det
europeiska forskningsområdet och definitionen av genomförandebefogenheter (som
hittills omfattats av rambeslutet om kommittéförfarandet) eller den gällande
budgetförordningen (se bilaga II). På alla dessa områden kan rådet inte längre ensamt
fatta beslut utan endast tillsammans med Europaparlamentet.

7.7. Tyvärr finns det fortfarande allt för många fall där särskilda lagstiftningsförfaranden
gäller, så att en institution antar en rättsakt med deltagande av en annan institution – ett
deltagande som kan sträcka sig från samtycke till bara samråd – och i vissa fall är det
svårt att se valet av denna typ av förfarande som något annat än eftergifter som gjorts

                                                
1 Var och en av den lagstiftande myndighetens två grenar kan när som helst upphäva delegeringsbeslutet.
Dessutom kan en delegerad förordning som kommissionen föreslagit endast träda i kraft om ingen av de två
institutionerna inkommer med invändningar inom den tidsfrist som anges i den lag eller ramlag där delegeringen
föreskrivs.
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under regeringskonferensens överläggningar. Det finns tre tillfällen när
Europaparlamentet kan stifta lagar med rådets samtycke1. Antalet lagar som rådet kan
fatta beslut om ökar å sin sida till 282. Den lag som omfattar den årliga budgeten är
föremål för ett särskilt medbeslutandeförfarande mellan Europaparlamentet och rådet
(se punkt 8 nedan).

7.8. Trots dessa undantag innebär konstitutionen tveklöst ett klart steg framåt när det gäller
den europeiska lagstiftningens effektivitet och demokratiska legitimitet. Dessa framsteg
åtföljs av liknande framsteg när det gäller antagandet av internationella avtal som
unionen ingått, tack var utvidgandet av tillämpningen av omröstningar med kvalificerad
majoritet i rådet och kravet på att Europaparlamentets samtycke skall inhämtas
(exempelvis om avtal som genomför den gemensamma handelspolitiken).

8. Unionens finanser

8.1. En av de mest omdiskuterade frågorna, både på konventet och på regeringskonferensen,
var reformeringen av unionens finansiella system, särskilt budgetförfarandet. Det
handlade om att institutionalisera ett system som i framtiden skulle göra det möjligt att
finansiera unionen på ett adekvat, öppet och demokratiskt sätt, och särskilt för
Europaparlamentet att konsolidera sina befogenheter som en gren av
budgetmyndigheten genom att parlamentet ges ett avgörande inflytande på hela
EU-budgeten, inklusive utgifter som fram till nu klassificerats som ”obligatoriska”,
exempelvis utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma
fiskeripolitiken. Regeringskonferensen ändrade emellertid delvis inriktningen genom att
betona andra aspekter och inte fullt ut godta konventets förslag.

8.2. Konventet förslog en trestegsmodell som var enkel och välavvägd:

- Rådet skulle fortsätta att fatta beslut med enhällighet (beslut som därefter skulle
godkännas i medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella
bestämmelser) om riktlinjerna och taket för egna medel3.

- Europaparlamentet och rådet skulle fortsätta att gemensamt fatta beslut om
budgetplanen, som skulle konstitutionaliseras under namnet ”flerårig finansiell ram”
(rådet skulle fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet från och med den första
finansiella ramen efter ikraftträdandet av konstitutionen).

- De två institutionerna skulle gemensamt fatta beslut om den årliga budgeten. Efter en
första behandling inom respektive institution, som eventuellt skulle kunna innebära

                                                
1 Lagen om stadgar för ledamöter av Europaparlamentet, lagen om fastställande av Europeiska ombudsmannens
ställning och lagen om fastställande av förfarandena för utövandet av undersökningsrätten (som även det kräver
rådets samtycke) – jfr. bilaga III.
2 I 22 av dessa fall fattar rådet sitt beslut med enhällighet (i fem fall efter Europaparlamentets samtycke, i 17 fall
efter bara samråd). I sex fall fattar rådet sitt beslut med kvalificerad majoritet (i ett fall efter Europaparlamentets
samtycke, i fem fall efter bara samråd) – jfr. bilaga III.
3 I konstitutionen föreskrivs en rådslag, över vilken Europaparlamentet endast kan yttra sig. Konventet föreslog
däremot att åtgärderna för att genomföra systemet med egna medel skulle antas genom en rådslag som antas med
kvalificerad majoritet och med Europaparlamentets godkännande.
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sammankallandet av förlikningskommittén, skulle parlamentet ha sista ordet om det
inte gick att enas, på villkor att en mycket stor majoritet var för, annars skulle rådets
ståndpunkt gälla.

8.3. Detta betydde att medlemsstaterna skulle fortsätta att ha nyckeln till bestämmanderätten
över storleken på och karaktären hos unionens inkomster, att de två grenarna av
budgetmyndigheten skulle vara tvungna att enas om programplanering av utgifterna och
att Europaparlamentet, i händelse av att institutionerna inte kom överens om den årliga
budgeten, skulle ha sista ordet om de samlade utgifterna (distinktionen mellan
obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter skulle avskaffas), dock inom gränsen för
taken i den finansiella ramen. I praktiken skulle de två institutionerna starkt ha
uppmuntrats att sammanjämka sina ståndpunkter.

8.4. Flera medlemsstater var missnöjda med detta balanserade system, och under hela
regeringskonferensen lades det fram förslag som i vissa fall till och med allvarligt
ifrågasatte Europaparlamentets nuvarande befogenheter på området och riskerade att
förstöra själva idén om ekonomisk demokrati i unionen. Framför allt tack vare
ansträngningar från Europaparlamentet och det italienska och irländska
ordförandeskapet visade det sig möjligt att nå en kompromiss som trots allt bevarade
parlamentets rättigheter på området:

- Konventets förslag om egna medel godtogs.

- Den finansiella ramen måste alltid antas av båda institutionerna, men rådet beslutar
med enhällighet fram till dess att Europeiska rådet, med enhällighet, beslutar att rådet
kan besluta med kvalificerad majoritet.

- Den årliga budgeten måste dessutom antas gemensamt av Europaparlamentet och
rådet, men i händelse av oenighet måste förfarandet inledas på nytt genom att
kommissionen lägger fram ett nytt budgetförslag.

8.5. Denna lösning bevarar huvuddragen i Europaparlamentets budgetbefogenheter:
Parlamentet ges ett avgörande inflytande om hela budgeten och distinktionen mellan
obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter avskaffas. Genom att behålla kravet på
enhällighet för att anta den fleråriga finansiella ramen kompliceras emellertid framtida
förhandlingar om frågan på ett allvarligt sätt. Det leder också till mindre uppmuntran för
institutionerna att sammanjämka sina ståndpunkter, vilket låg till grund för konventets
förslag.

9. Framsteg inom sektorspolitiken

Del III i konstitutionen handlar om ”Unionens politik och funktion”. Den består av
322 artiklar och är konstitutionens största del. Den består nästan uteslutande av
bestämmelser som redan finns i de befintliga fördragen om definitionen och
genomförandet av sektorspolitiken, särskilt de rättsliga grunderna för unionens
verksamhet inom varje enskilt område. Många av dessa bestämmelser kunde ha
förenklats eller anpassats i ljuset av de förändringar som har skett sedan de skrevs.
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Faktum är emellertid att det mandat som Europeiska rådet gav konventet inte omfattade
uppgiften att göra någon grundläggande översyn av bestämmelserna.

De ändringar som gjorts i del III är således i huvudsak en effekt av de val som gjorts i
del I i det konstitutionella fördraget om avskaffandet av ”pelarstrukturen”, unionens
befogenheter, institutionerna, beslutsförfarandena och de rättsliga instrumenten. Detta är
skälet till att förändringarna, med undantag av området med frihet, säkerhet och rättvisa
(mer eller mindre den tidigare tredje pelaren) och yttre förbindelser, särskilt den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, där ändringarna är känsligast, på de andra
politikområdena i huvudsak rör vilka förfaranden som skall tillämpas och uppdelningen
av rättsliga grunder mellan rättsakter och akter som inte är rättsakter. Redan detta kan i
sig själv utgöra en garanti för större effektivitet, demokratisk legitimitet och öppenhet i
unionens verksamhet med tanke på den positiva karaktären hos förändringar ovan. Ett
inledningskapitel har dessutom införts med en förteckning över horisontella och
överlappande klausuler som gäller generellt för alla politikområden. Vi skall analysera
huvuddragen i dessa förändringar i syfte att avgöra huruvida de gör det möjligt för
unionen att agera effektivare och mer demokratiskt på områdena i fråga.

9.1. Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

1. När det gäller intern politik hittar vi de största förändringarna i de bestämmelser som rör
området med frihet, säkerhet och rättvisa, särskilt genom att pelarstrukturen har
försvunnit och genom att det straffrättsliga samarbete och polissamarbetet (som hittills
fallit inom den tredje pelaren) nu lyder under gemenskapsmetoden genom utvidgningen
av det normala lagstiftningsförfarandet och omröstning med kvalificerad majoritet1.
Andra institutionella arrangemang fortsätter trots detta att tillämpas i vissa fall: de
strategiska riktlinjerna för lagstiftningsplanering och operationell programplanering
definieras av Europeiska rådet (och således med konsensus) utan att parlamentet på
något sätt är inblandat, lagstiftningsinitiativ i samband med straffrättsligt samarbete och
polissamarbete delas mellan kommissionen och en fjärdedel av medlemsstaterna
(snarare än en enda medlemsstat som för närvarande är fallet) och de nationella
parlamenten ges en större roll, särskilt vid övervakningen av att subsidiaritetsprincipen
följs (det räcker med en fjärdedel, i stället för som tidigare en tredjedel, av de nationella
parlamenten för att utlösa mekanismen med tidig varning).

2. De politiska målen på detta område klargörs och definieras på ett tydligare sätt.
Unionsåtgärder skall uttryckligen rätta sig efter de grundläggande rättigheterna.
Tillgången till rättssystemen anges som allmänt mål. Ömsesidigt erkännande av de olika
systemen och tillnärmning av lagar erkänns som två parallella sätt att genomföra
politiken.

Politiken för gränskontroller, viseringar, asyl och invandring erkänns som unionens
gemensamma politik, vägledd av principerna om solidaritet och en rättvis
ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna.

                                                
1 Konstitutionen påverkar inte Förenade kungarikets, Irlands och Danmarks särskilda ställning i samband med
området med frihet, säkerhet och rättvisa. Denna särskilda ställning fastställs i flera befintliga protokoll som har
antagits till konstitutionen.
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Konstitutionen innebär också ett stort framsteg när det gäller såväl civil- och
straffrättsligt samarbete som polissamarbete, framför allt genom tillämpning av det
normala lagstiftningsförfarandet.

3. Det civilrättsliga samarbetet utsträcks till alla frågor som har gränsöverskridande
konsekvenser och baseras på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga och
utomrättsliga beslut. Det normala lagstiftningsförfarandet skall tillämpas på alla
åtgärder som handlar om tillnärmning av lagar, med undantag för åtgärder som rör
familjerätt där enhällighet skall vara huvudregeln (rådslag, parlamentet hörs endast).
Rådet kan emellertid ensamt enhälligt besluta sig för att utvidga det normala
lagstiftningsförfarandet till att även omfatta sådana delar av familjerätten som har
gränsöverskridande konsekvenser.

4. När det gäller straffrättsligt samarbete är den största nyheten att det normala
lagstiftningsförfarandet (kvalificerad majoritet) skall användas för tillnärmning av lagar
som rör såväl processrätt (minimiregler för att underlätta ömsesidigt erkännande av
domar och rättsutslag etc.) som straffrätt, med minimiregler för definitionen av vissa
grova brott med gränsöverskridande dimension som anges i konstitutionen, samt
påföljder. I konstitutionen anges även att rådet, efter ett enhälligt beslut, kan identifiera
andra delar av straffrättsprocesser och andra brottsområden där det normala
lagstiftningsförfarandet skall tillämpas.

Vissa medlemsstater motsatte sig starkt denna utveckling, trots garantier för att
EU-lagstiftningen på detta område skall respektera de grundläggande delarna i
medlemsstaternas rättssystem. För att säkerställa en överenskommelse införde
regeringskonferensen därför en ”nödbroms” som försåg de medlemsstater som har
problem på området med alla garantier de behövde, utan att helt och hållet utesluta en
framtida utveckling. Enligt detta arrangemang kan en medlemsstat som anser att ett
lagförslag hotar ”vitala aspekter” av landets rättssystem begära att frågan hänskjuts till
Europeiska rådet. Europeiska rådet har fyra månader på sig för att hänskjuta ärendet till
rådet, och på så sätt göra det möjligt för förfarandet att fortsätta, eller uppmana
kommissionen eller den grupp av medlemsstater som lade fram den ursprungliga texten
att lägga fram ett nytt lagförslag. Om Europeiska rådet inte har fattat något beslut inom
fyra månader, eller det nya lagstiftningsförfarande som inletts på dess begäran inte
skulle ha avslutats inom tolv månader, skall ett närmare samarbete automatiskt upprättas
i frågan om en tredjedel av medlemsstaterna ställer sig bakom detta.

5. Europaparlamentet välkomnar också att regeringskonferensen, trots starkt motstånd från
flera delegationer, antog konventets förslag om inrättandet av en europeisk allmän
åklagarmyndighet med ansvar för bekämpning av brott mot unionens finansiella
intressen och att denna myndighet kan väcka åtal mot förövare av sådana brott. I
konstitutionen anges emellertid att den europeiska lag som inrättar åklagarmyndigheten
måste antas med enhällighet när parlamentet väl har gett sitt samtycke. Genom en
klausul om ”övergångsbroar” (s.k. passareller) kan åklagarmyndighetens behörighet
eventuellt utvidgas till att även omfatta bekämpning av grova brott med en
gränsöverskridande dimension. Detta sker i så fall genom ett europeiskt beslut som skall
antas med enhällighet i rådet efter parlamentets samtycke.
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6. Det normala lagstiftningsförfarandet har till sist även utsträckts till polissamarbetet.
Enhällighet fortsätter emellertid att vara regeln för operationellt samarbete och en
medlemsstats behöriga myndigheters ingripande på en annan medlemsstats territorium.

9.2 Övrig intern politik

1. Förutom införandet av några nya rättsliga grunder för ”nya” – eller tydligare definierade
– befogenheter i del I härrör de ändringar som konstitutionen gör på de andra
politikområden främst från införandet av medbeslutandet (dvs. kvalificerad majoritet)
som det normala lagstiftningsförfarandet och den uppdelning mellan rättsakter och akter
som inte är ”rättsakter” som nu anges.

2. Några av de största förändringarna återfinns på områdena jordbrukspolitik och
fiskeripolitik där det normala lagstiftningsförfarandet kommer att gälla för antagandet av
rättsakter som anger regler för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknader
och andra bestämmelser som krävs för att bedriva en gemensam jordbruks- och
fiskeripolitik (för närvarande hörs parlamentet bara). Detta innebär att huvuddragen i
jordbruks- och fiskeripolitiken kommer att avgöras även av parlamentet, och inte enbart
av jordbruksministrarna. Fastställandet av priser, skatter, bidrag och kvantitativa
begränsningar samt tilldelningen av fiskemöjligheter skall ske med hjälp av akter som
inte är rättsakter (Europeiska förordningar eller beslut) som skall antas av rådet.

3. Ett nytt område, rymdforskning, har lagts till politiken för forskning och teknisk
utveckling. Ramprogrammet för forskning skall nu antas genom en europeisk lag som
skall antas med kvalificerad majoritet. Ett europeiskt forskningsområde inom vilket
forskare, vetenskaplig kunskap och teknik fritt kan röra sig skall inrättas i lagar som
skall antas med det normala lagstiftningsförfarandet. Ett europeiskt rymdprogram kan
antas genom en lag eller en ramlag. Det bör noteras att parlamentets lagstiftningsrätt på
detta område verkligen ifrågasattes i vissa av de förslag som lades fram under
regeringskonferensen.

4. Målen i det nya kapitlet om energi omfattar garantier för en välfungerande
energimarknad och säkra energileveranser samt främjande av effektiv energianvändning
och utvecklande av förnybara energikällor. Regeringskonferensen införde en gräns för
unionens lagstiftningsåtgärder, vilka inte får påverka en medlemsstats rätt att ställa upp
villkor för att utnyttja energiresurser, dess val mellan olika energikällor och
energiförsörjningens allmänna struktur. Även om det normala lagstiftningsförfarandet
skall vara huvudregel på detta område angav regeringskonferensen dessutom att varje
åtgärd av skattekaraktär måste antas genom en rådslag som skall antas med enhällighet
efter samråd med parlamentet.

5. På folkhälsoområdet gick regeringskonferensen lite längre än konventet genom att bland
de stödåtgärder som unionen skall vidta lägga till ”tidig varning och bekämpning av
allvarliga gränsöverskridande hälsohot” till ”kampen mot de stora folksjukdomarna”.
Unionen måste bland annat ange åtgärder som fastställer höga kvalitets- och
säkerhetsstandarder för läkemedelsprodukter och åtgärder för att skydda folkhälsan mot
tobaks- och alkoholmissbruk. Det bör betonas att det i konstitutionen anges att unionens
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åtgärder på detta område skall respektera medlemsstaternas ansvar för att organisera och
ge hälso- och sjukvård samt tilldela resurser på detta område.

6. Det är beklagligt att den text man till sist enades om inte innehåller mer substantiella
förändringar på socialpolitikområdet, särskilt när det gäller utvidgningen av omröstning
med kvalificerad majoritet (ingen förändring jämfört med den nuvarande situationen).
Det vore emellertid fel att säga att konstitutionen innebär ett steg tillbaka på detta
område. Tvärtemot gjordes vissa framsteg, bland annat

- erkändes ”full sysselsättning” och ”sociala framsteg” bland unionens mål i
konstitutionens inledningsartiklar,

- infördes, i inledningen av del III, en allmän ”socialklausul” i enlighet med vilken
unionen när den definierar och genomför all sin politik måste beakta ” de krav som är
förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt
skydd, kampen mot social utslagning samt en hög utbildningsnivå och en hög
hälsoskyddsnivå för människor”,

- skapades en rättslig grund som gör det möjligt att erkänna och skydda tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse,

- erkändes i del I uttryckligen den roll som ”arbetsmarknadens parter” spelar, särskilt
det sociala trepartstoppmöte om tillväxt och sysselsättning som är avsett att bidra till
den sociala dialogen.

Dessutom får man inte glömma att införlivandet av de grundläggande rättigheterna i
konstitutionen innebär att de sociala rättigheterna i stadgan kommer att erkännas fullt ut
i gemenskapsrätten.

7. Det normala lagstiftningsförfarande kommer till sist även att gälla för åtgärder på
området för social trygghet och även omfatta migrerande arbetstagare eller
egenföretagare och deras rätt till förmåner. Detta kommer att kombineras med en annan
”nödbroms” som kan tillämpas när en medlemsstat anser att en sådan åtgärd skulle”
inverka på grundläggande aspekter av dess sociala trygghetssystem, inbegripet dess
omfattning, kostnader eller ekonomiska struktur eller inverkar på den ekonomiska
jämvikten i det systemet”. Staten får då begära att ärendet skall överlämnas till
Europeiska rådet (och på så sätt automatiskt suspendera lagstiftningsförfarandet).
Europeiska rådet måste inom fyra månader antingen hänskjuta ärendet till rådet, och på
så sätt göra det möjligt för förfarandet att fortsätta, eller uppmana kommissionen att
lägga fram ett nytt förslag (i konstitutionen anges emellertid inte vad som händer om
rådet underlåter att agera).

8. I konstitutionen görs heller inga ändringar när det gäller beskattning, där enhällighet blir
kvar som allmän regel. Regeringskonferensen lyckades inte ens komma överens om de
ganska begränsade fall där konventet föreslog att det normala lagstiftningsförfarandet
(dvs. kvalificerad majoritet) skulle tillämpas tillsammans med administrativa
samarbetsåtgärder och åtgärder för att bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt (med
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förbehåll för att rådet med enhällighet fastställer att de föreslagna åtgärderna rör dessa
frågor).

9. Ett annat område som diskuterades mycket men där förändringarna är ganska små är
ekonomistyrning. Samordningen av ekonomisk politik och sysselsättningspolitik har
emellertid bekräftats som en av unionens befogenheter (även om regeringskonferensen
ändrade konventstexten för att betona att medlemsstaterna måste samordna sin politik
inom de ordningar som fastställs inom unionen) och de särskilda bestämmelserna för de
medlemsstater som har euron som valuta har byggts ut. Rådets beslut om nya
medlemsstaters antagande av euron (på förslag av kommissionen) måste föregås till
exempel av en rekommendation från en kvalificerad majoritet av de medlemsstater som
redan har euron som valuta.

Eurogruppens arbetssätt fastställs dessutom i ett protokoll som bifogats konstitutionen.
Regeringskonferensen antog även en förklaring om stabilitets- och tillväxtpakten.
Denna pakt var föremål för hetsiga diskussioner bland vissa delegationer, vilket
resulterade i att det antogs ändringar till konventstexten som bland annat har minskat
betydelsen av kommissions föreslagna roll i förfarandet vid för stora budgetunderskott
(rådets rekommendationer till medlemsstaten i fråga antas på grundval av en
kommissionsrekommendation, vilket för närvarande är fallet, i stället för på grundval av
ett kommissionsförslag, vilket konventet föreslog).

9.3. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

1. Stora ändringar har även gjorts på området yttre förbindelser, men dessa ändringar är
mer av institutionell karaktär än ändringar av beslutsförfarandena. I linje med
inrättandet av posten som utrikesminister (se punkt 6.5.) som, i institutionella termer,
kommer att sitta på två ”stolar” och leda den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken och samordna alla delar av EU:s yttre förbindelser, sammanför
konstitutionen alla områden som rör EU:s yttre åtgärder under en separat rubrik.

Enhällighet kommer även i fortsättningen att vara normen när det gäller den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Denna politik kommer även i
fortsättningen i huvudsak att vara föremål för mellanstatliga förfaranden, där
Europeiska rådet spelar en dominerande roll. Omröstning med kvalificerad majoritet
kommer endast att tillämpas för genomförandet av de beslut som antas av
Europeiska rådet (eller förslag som läggs fram av utrikesministern på begäran av
Europeiska rådet) eller rådet. Det finns emellertid utrymme för en ”nödbroms” i
händelse av att en medlemsstat av vitala skäl som rör nationell politik motsätter sig
antagandet av ett beslut med kvalificerad majoritet. Varken konventets förslag
(kvalificerad majoritet för förslag som läggs fram av utrikesministern och stöds av
kommissionen) eller det italienska ordförandeskapets förslag (kvalificerad majoritet för
alla utrikesministerns förslag) antogs, på grund av motstånd från flera medlemsstater.
Parlamentet har getts en allmän rätt att hållas underrättat, och i vissa fall höras.
Domstolens jurisdiktion över den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är
begränsad. I konstitutionen ges emellertid domstolen jurisdiktion för att se över
lagligheten hos Europeiska beslut som innebär inskränkningar för enskilda personer.
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2. De största framstegen som konstitutionen för med sig återfinns på det särskilda området
gemensam säkerhetspolitik. Här gjorde regeringskonferensen stora förändringar som till
och med var mer långtgående än de som konventet föreslog.

Ett gemensamt försvar, eller åtminstone formulerandet av en gemensam försvarspolitik,
vars principer man enades om redan i Maastrichtfördraget1 – har således blivit en mer
realistisk tanke. Denna gemensamma försvarspolitik ger unionen operativ förmåga
baserad på civila och militära resurser. De största förändringarna rör

- översyn av ”Petersberguppdragen”2,

- upprättandet av ett europeiskt organ för krigsmateriel, forskning och militär
kapacitet3,

- möjlighet att, genom ett rådsbeslut antaget med kvalificerad majoritet, upprätta ett
permanent strukturerat samarbete på försvarsområdet mellan medlemsstater som har
de militära resurserna och den politiska viljan att samarbete (villkoren för att
genomföra ett sådan strukturerat samarbete anges i ett protokoll som bifogas
konstitutionen),

- en skyldighet om ömsesidigt stöd och bistånd till medlemsstater inom ramen för
vilken medlemsstaterna måste göra allt de kan för undsätta en medlemsstat som
angripits på sitt territorium, i överensstämmelse med FN-stadgan och i enlighet med
de åtaganden som ingår för de medlemsstater som är Natomedlemmar, i
konstitutionen anges att denna skyldighet inte skall påverka den särskilda karaktären
hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik, vilket är en viktig garanti för
de medlemsstater som traditionellt har varit ”neutrala”,

- för att skydda unionens värden kommer rådet att kunna anförtro genomförandet av
ett uppdrag till en grupp av medlemsstater,

- inrättandet av en igångsättningsfond bestående av bidrag från medlemsstaterna för att
täcka militärutgifter som ligger utanför unionens budget,

- fastställandet av ett förfarande för att snabbt få tillgång till unionens medel.

3. Konstitutionen innehåller även en solidaritetsklausul enligt vilken medlemsstaterna
måste bistå varje medlemsstat som drabbas av en terroristattack eller naturkatastrof, om
den drabbade staten begär detta. Villkoren för att genomföra denna klausul skall antas

                                                
1 Beslutet att så småningom upprätta ett gemensamt försvar kommer att fattas av Europeiska rådet med
enhällighet och samtliga medlemsstaters godkännande kommer att krävas i överensstämmelse med deras
konstitutionella förfaranden.
2 För att lägga till operationer som rör nedrustning, militär rådgivning, stabiliseringsåtgärder efter en konflikt och
kampen mot terrorism, inklusive på tredje lands territorium, till de befintliga humanitära uppgifterna och
räddningsuppgifterna, konfliktförebyggande åtgärder och fredsbevarande åtgärder samt väpnande förbands
uppgifter i krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder.
3 Vars huvudsakliga uppgift det är att främja rationaliseringar av medlemsstaternas militärresurser, samordning
av militärteknisk forskning och effektivare användning av militärutgifter.
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genom ett rådsbeslut, efter ett gemensamt förslag från kommissionen och
utrikesministern. Rådet skall besluta med enhällighet om beslutet har
försvarskonsekvenser. Parlamentet skall underrättas.

4. Dessa framsteg är därför viktiga och undergräver inte den särskilda karaktären hos vissa
medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik eller de åtaganden som ingår för de
medlemsstater som är Natomedlemmar. Dessutom är det knappast troligt att dessa
framsteg kommer att omforma unionen till ett aggressivt militärblock, som vissa verkar
frukta. Det finns de som utan tvekan skulle vilja gå ännu längre, särskilt när det gäller
användningen av omröstning med kvalificerad majoritet. Med tanke på att detta är ett i
högsta grad mellanstatligt politikområde, och med tanke på det politiska klimat som
rådde under regeringskonferensen, kan resultatet ändå ses som ganska positivt.

9.4. Yttre förbindelse på andra områden

1. Positiva förändringar har också gjorts på området gemensam handelspolitik.
Räckvidden för denna har utökats när det gäller handel med tjänster och immateriella
rättigheter. Parlamentets roll har stärkts: det normala lagstiftningsförfarandet skall
användas för att fastställa åtgärder för att genomföra den gemensamma handelspolitiken
och parlamentet kommer att motta regelbundna rapporter om förhandlingarna om
internationella avtal, vilka inte kan ingås utan parlamentets samtycke. Konventet ställde
sig dessutom bakom det som brukar kalls det kulturella undantaget1.

2. När det gäller humanitärt bistånd välkomnar slutligen Europaparlamentet inrättandet av
en särskild rättslig grund under det normala lagstiftningsförfarandet och inrättandet av
en frivilligkår för humanitärt bistånd.

10. En betydande grad av flexibilitet

10.1. En annan fråga av grundläggande betydelse är huruvida det nya konstitutionella
ramverket är tillräckligt flexibelt för att göra det möjligt för unionen att anpassa sig till
förändrade omständigheter och möta nya utmaningar i framtiden.

För att besvara denna fråga måste vi titta närmare på två punkter: dels översynen av
konstitutionen, dels huruvida systemet kan utvecklas inom ramen för de konstitutionella
ramarna utan att själva konstitutionen behöver ses över.

1. När det gäller förfarandet för att se över konstitutionen innebär fördraget flera tydliga
förbättringar. Den viktigaste är att parlamentet ges initiativrätt att föreslå en översyn av
konstitutionen, på samma grundvalar som medlemsstaterna och kommissionen. I

                                                
1 I konstitutionen anges att rådet skall besluta med enhällighet när det gäller förhandlingar om och ingående av
avtal på sådana områden som rör handel med kulturella och audiovisuella tjänster, om dessa riskerar att skada
unionens kulturella och språkliga mångfald. Regeringskonferensen utvidgade detta ”undantag” till att även
omfatta handel med sociala tjänster, utbildningstjänster och hälsotjänster, om dessa riskerar att allvarligt störa
det nationella organiserandet av sådana tjänster och påverkar medlemsstaternas befogenheter att leverera
tjänsterna. Rådet skall också besluta med enhällighet om avtal på områden som handel med tjänster i allmänhet
och kommersiella delar av immateriella rättigheter omfattar bestämmelser där enhällighet krävs för att anta
interna föreskrifter.
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fördraget får även konventet en institutionell karaktär, som det organ som skall
förbereda en översyn. Detta är ett erkännande av såväl den avgörande roll som
konventet spelat i utarbetandet av konstitutionen, som av begränsningarna i den
mellanstatliga metoden. Parlamentet, som var först med att föreslå att metoden med ett
konvent skulle användas, kan inte annat än välkomna denna förändring som kommer att
göra översynsprocessen mer öppen och demokratisk, och samtidigt effektivare.

Det är särskilt positivt att parlamentet måste ge sitt godkännande om rådet skulle besluta
sig för att inte sammankalla konventet på grund av att de föreslagna ändringarna inte
anses tillräckligt stora.

2. Tyvärr levde inte regeringskonferensen upp till parlamentets förväntningar när det gäller
förenklingen av översynsförfarandet. Texten innehåller ett förenklat förfarande för att se
över avsnittet om unionens interna politik (på villkor att en sådan översyn inte ökar
unionens befogenheter), men förfarandet ger bara Europeiska rådet rätt att gå förbi
konventsmetoden (utan att parlamentets samtycke krävs). Standardregeln är dessutom
fortfarande enhällighet och ratificering av alla medlemsstater.

3. För en översyn av konstitutionen kommer det således även i fortsättningen att i samtliga
fall krävas enhällighet och ratificering av alla medlemsstater. Olika förslag som lades
fram, och som fick stort stöd av Europaparlamentet och bland nationella parlament,
skulle ha gjort detta krav lite mer flexibelt när det gäller översyn av bestämmelserna i
del III (som är ganska detaljerade och där det för många bestämmelser är tveksamt om
de har konstitutionellt värde) samtidigt som man skulle ha följt den grundläggande
principen om att ökade befogenheter för unionen enhälligt måste godkännas av
medlemsstaterna.

4. Däremot måste parlamentet välkomna behållandet av de klausuler om ”övergångsbroar”
(s.k. passareller) som konventet föreslog för att växla från enhällighet till omröstning med
kvalificerad majoritet inom rådet eller från ett särskilt lagstiftningsförfarande till det
normala lagstiftningsförfarandet. Det faktum att Europeiska rådet endast kan fatta ett
sådant beslut med enhällighet, efter parlamentets godkännande, – och endast om inga
nationella parlament inom en sexmånadersperiod inkommer med invändningar – utgör en
tillräcklig garanti för att vederbörlig respekt kommer att visas för varje medlemsstats
rättigheter och att beslutet kommer att fattas med öppenhet och vara demokratiskt giltigt.

5. En annan positiv aspekt av den nya konstitutionstexten är de förbättringar som gjorts
när det gäller närmare samarbete, vars betydelse kan komma att öka i framtiden med
tanke på den stora ökningen av antalet medlemsstater. Samtidigt som de villkor som
krävs för att garantera unionens övergripande sammanhållning och institutionella
enighet fastställs i konstitutionen utvidgas tillämpningsområdet för närmare samarbete
(som nu kan tillämpas på alla områden som inte omfattas av unionens exklusiva
befogenheter, samtidigt som försvarspolitiken undantas i den nuvarande ordningen) och
genomförandet av samarbetet underlättas. Närmare samarbete måste samla åtminstone
en tredjedel av medlemsstaterna och rådet skall besluta med kvalificerad majoritet
förutom när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, där enhällighet
även i fortsättningen kommer att krävas. Kravet på att parlamentet måste ge sitt
samtycke (förutom vid ärenden som rör den gemensamma utrikes- och
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säkerhetspolitiken) kommer att stärka den demokratiska legitimiteten i beslutet att
upprätta ett närmare samarbete.

6. Att regeringskonferensen lyckades behålla den klausul om ”övergångsbroar” som
konventet föreslog, och som gör det möjligt att växla till omröstning med kvalificerad
majoritet eller det normala lagstiftningsförfarandet inom mekanismen för närmare
samarbete är slutligen också det en utveckling som måste välkomnas.

7. Frivilligt utträde ur unionen: För första gången i fördragen om upprättandet av
Europeiska gemenskaperna och sedan unionen, som – med undantag för det första
fördraget som upprättade Europeiska kol- och stålgemenskapen – uttryckligen ingicks
för en obegränsad tid men som inte angav några bestämmelser för ett kollektivt eller
individuellt utträdesförfarande, fastställs i konstitutionen nu en mekanism för ”frivilligt
utträde ur unionen” (artikel I-60). Även om det saknades specifika bestämmelser måste
man emellertid komma ihåg att en sådan möjlighet redan tidigare fanns i enlighet med
internationell fördragsrätt. Det faktum att möjligheten till utträde nu uttryckligen anges i
konstitutionen sänder ut ett tydligt budskap om att ingen medlemsstat är skyldig att
fortsätta att delta i det europeiska integrationsprojektet om dess befolkning inte längre
önskar att landet skall delta. Samtidigt fastställs förfarandet för ett eventuellt utträde.
Tillsammans med bestämmelserna om närmare och mer strukturerat samarbete visar
detta tydligt att deltagande i unionen och främjandet av dess politik är någonting som
måste ske av fri vilja baserat på ett genuint politisk åtagande.

11. Konstitutionens ikraftträdande

11.1. Regeringskonferensen sammankallades på grundval av artikel 48 i Fördraget om
upprättande av Europeiska unionen, i vilken det anges att oavsett hur långtgående
ändringar som regeringskonferensen föreslår av de befintliga fördragen (inklusive deras
upphävande enligt artikel IV-437 i utkastet till konstitution) skall ändringarna inte träda
i kraft förrän de har ratificerats av samtliga medlemsstater i överensstämmelse med
deras konstitutionella bestämmelser.

11.2. Detta betyder att bestämmelserna i artikel IV-447 i konstitutionen endast skall tillämpas
på framtida ratificeringsförfaranden. I artikel IV-447 anges att om en femtedel av
medlemsstaterna inte har slutfört ratificeringen av fördraget inom två år efter
undertecknandet av fördraget eller har stött på problem med att ratificera det (däribland
möjligheten att texten har förkastats av en eller flera medlemsstater), skall
Europeiska rådet ta upp frågan.

11.3. När det gäller ratificeringen av det ursprungliga fördraget om upprättandet av
konstitutionen har regeringskonferensen antagit en politisk förklaring som skall
införlivas i slutakten och som påminner om vad som anges i artikel IV-447 ovan.

11.4. När vissa medlemsstater tidigare har haft problem under förfarandet för att ratificera
tidigare fördrag har frågan givetvis hänskjutits till Europeiska rådet. Genom att
inkludera denna bestämmelse, i linje med konventets förslag, ville regeringskonferensen
sända ut ett politiskt budskap om att det vore oacceptabelt för en liten minoritet
medlemsstater att hindra andra från att gå vidare, särskilt med tanke på att det i
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konstitutionen bland annat finns bestämmelser om frivilligt utträde ur unionen och
möjlighet att delta i närmare och strukturerat samarbete i vilket inte alla medlemsstater
behöver delta. En sådan situation skulle ge upphov till förhandlingar för att nå en
lösning som inte enbart tar hänsyn till situationen för den medlemsstat som är
oförmögen att ratificera konstitutionen utan även, och kanske framför allt, för de
medlemsstater som accepterar den.

III. Övergripande bedömning/rekommendation om godkännande av konstitutionen

1. Med anledning av ovanstående måste parlamentet ge ett övergripande positivt utlåtande
om resultaten från den regeringskonferens som avslutades i juni 2004. Resultatet
uppvisar en ambitionsnivå som få människor trodde var möjlig att uppnå inom ramen
för den geopolitiska kontext inom vilken förhandlingarna hade bedrivits sedan
Laekenförklaringen om Europeiska unionens framtid i december 20011.

2. Det konstitutionella fördraget utformades av konventet under helt nya omständigheter
när det gäller deltagande och öppenhet. Senare godkände stats- och regeringscheferna
den text som skall ratificeras av alla medlemsstater. Det dokument som har tagits fram
är frukten av en kompromiss mellan olika deltagare, regeringarna och de nationella
parlamenten, som förvaltare av den nationella behörigheten, Europaparlamentet och
kommissionen, för de europeiska institutionerna och medborgarna, både som individer
och via organisationer som företräder det civila samhället. Men en kompromiss betyder
inte en överenskommelse om det minsta möjliga. Tvärtom. Med de brister som nämnts
ovan återspeglar inriktningen djupa ambitioner, något som tycks utopiskt i det politiska
sammanhanget där arbetet bedrevs, allt sedan processen inleddes med
Laekenförklaringen i december 2001.

Konsolideringen av unionens konstitutionella grunder och dess institutionella ram, samt
rationaliseringen och effektiviseringen av dess instrument, borde äntligen kunna skapa
lite stabilitet efter två decennier med ständiga reformer.

Den stabilitet och säkerhet som kännetecknar hela den konstitutionella kontexten
kompletteras med bestämmelser som både organiserar utvecklingen av beslutsprocessen
och gör det möjligt att använda det närmare och/eller strukturerade samarbetet och på så
sätt skapa den flexibilitet som krävs för att anpassa unionens arbetssätt, så att den kan
möta de utmaningar den kommer att ställas inför under de kommande åren.

Men genom konstitutionen införs framför allt en djupare demokrati i
Europeiska unionen, större effektivitet främjas i beslutsfattandet, den garanterar större
klarhet för att bättre förstå vem som gör vad i unionen och hur ansvarsnivån som
tillkommer å ena sidan unionen och å andra sidan medlemsstaterna är fördelad. Under
presskonferensen efter det att konventet avslutats sade konventets ordförande
Giscard d'Estaing: Konventets vinnare är Europaparlamentet. Föredragandena anser att
de verkliga vinnarna är medborgarna. För att denna konstitution innebär det största

                                                
1 Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådets möte i Laeken den 14 och 15 december 2001 (rådsdokument:
SN 300/1/01 REV1)
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framsteget sedan Romfördraget 1957. För att det befäster våra värden och våra principer
i ett tilltalande projekt i samlevnad. För att det utgör den bästa lösningen för att
tillsammans möta de nuvarande utmaningarna.

3. Med anledning av ovanstående bör Europaparlamentet ikläda sig en ledande roll när det
gäller att främja och försvara konstitutionen. Parlamentet bör hjälpa till att stödja och
konsolidera den politiska vilja som krävs för att till fullo genomföra konstitutionen.
Detta bör inledas genom att parlamentet aktivt tar del i de debatter som kommer att äga
rum i samband med ratificeringsprocessen.


