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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Lissabonfördraget
(2007/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget),

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska ekonomiska gemenskapen ändrade genom Enhetsakten, Maastrichtfördraget, 
Amsterdamfördraget och Nicefördraget,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1,

– med beaktande av Laekenförklaringen av den 15 december 2001 om Europeiska unionens 
framtid2,

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, undertecknat i 
Rom den 29 oktober 2004,

– Med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2007 om en färdplan för 
EU:s konstitutionella process3 och sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet 
av regeringskonferensen4, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från utskottet för utrikesfrågor, budgetkontrollutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6 .../2007), och av 
följande skäl:

A. Europeiska unionens utveckling under de senaste 50 åren har varit grundläggande för att 
skapa ett område med fred och stabilitet på en kontinent som tidigare härjats av krig, att 
befästa demokrati, frihet och medborgerliga rättigheter, att främja välstånd och välfärd 
genom inrättandet av världens största gemensamma marknad med gemensamma regler om 
sociala normer, konsumentskydd och rättvis konkurrens och med en ekonomisk och 
monetär union, samt att möjliggöra för medlemsstaterna att arbeta tillsammans för att ta 
itu med frågor som överskrider nationsgränser, inte minst miljöfrågor, och för att ge 
Europa en starkare röst i världen.

                                               
1 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000 som den 
proklamerades i Strasbourg den 12 december 2007.
2 Europeiska rådets möte i Laeken, Laekenförklaringen om unionens framtid, SN 273/01, 15.12.2001.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0234 (betänkande av Barón Crespo/Brok).
4 Antagna texter, P6_TA(2007)0328 (betänkande av Leinen).
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B. Det finns ett behov av att reformera och stärka EU:s strukturer för att konsolidera dessa 
landvinningar och underlätta för en union med 27 (och potentiellt fler) medlemsstater att 
fungera effektivt, för att kunna möta nya gemensamma utmaningar och bli föremål för 
större demokratisk ansvarsskyldighet.

C. Detta behov har varit drivkraften bakom den serie av reformer som alltsedan 
Maastrichtfördraget – som genom att stadfästa den ekonomiska och monetära unionen och 
därmed övergången från en i huvudsak ekonomisk gemenskap till en politisk union 
utgjorde en vändpunkt i Europas integrering – har haft som syfte att lösa frågan om 
unionens institutionella struktur. Dessa mynnade ut i Laekenförklaringen som även 
öppnade vägen för en ny slags reformprocess baserad på konventsmetoden och inte 
enbart, som tidigare, på regeringskonferenser.

D. Ett tidigare försök att reformera unionen genom att ersätta fördragen med en konstitution 
stöddes av en bred majoritet av Europamedborgarnas valda företrädare i 
Europaparlamentet1. Det ratificerades av två tredjedelar av medlemsstaterna men 
avvisades av två medlemsstater (Frankrike och Nederländerna). Då det efter en period av 
eftertanke stod klart att det inte skulle lyckas att uppfylla kravet att vinna stöd av samtliga 
medlemsstater övergav man detta försök för att istället inrikta sig på att ändra de gällande 
fördragen.

E. Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa utarbetades av ett konvent 
bestående av två representanter från var och en av de nationella parlamenten, 
sexton ledamöter från Europaparlamentet, två representanter för kommissionen och en 
representant för varje medlemsstats regering. Konventet utarbetade ett förslag genom 
offentlig överläggning och uppnådde ett samförstånd som bestod tills 2004 års 
regeringskonferens, då man genom att återgå till traditionella mellanstatliga 
arbetsmetoder, med sammanträden bakom stängda dörrar, enades om det efterföljande 
Lissabonfördraget. Detta kännetecknas av att vissa av konstitutionstextens delar har 
plockats bort.

F. Samtidigt som man med detta byte av metod och förfarande behöll, om än i ny form, 
många av de praktiska anpassningar till unionens institutionella struktur som 
konstitutionen aviserade, innebar det en sänkning av ambitionsnivån varmed man övergav 
många av konstitutionens särdrag, sköt ikraftträdandet av vissa av dess nya mekanismer 
framåt i tiden och införlivade i fördragen ett antal särskilda åtgärder som endast berör 
vissa medlemsstater.

G. Trots detta visar den enighet med vilken fördraget godkändes att regeringarna i samtliga 
medlemsstater betraktar denna kompromiss som grunden för det framtida samarbetet. 
Detta kräver i sin tur att varje regering påtar sig största möjliga politiska ansvar för att se 
till att fördraget ratificeras senast den 1 januari 2009.

                                               
1 Med 500 röster för, 137 röster emot och 40 nedlagda röster (Europaparlamentets resolution av den 
12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en konstitution för Europa – betänkande av Corbett och 
Méndez de Vigo, EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88).
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H. Det vore önskvärt att det nya fördraget träder i kraft i god tid före Europavalen 2009 så att 
medborgarna ges möjlighet att ta ställning politiskt i full vetskap om unionens nya 
institutionella arkitektur.

Ett positivt steg för unionens framtid 

1. Europaparlamentet anser att Lissabonfördraget, betraktat som helhet, är avsevärt bättre än 
de gällande fördragen och att det kommer att främja ett större demokratiskt 
ansvarstagande inom unionen (genom att stärka Europaparlamentets och de nationella 
parlamentens roller), stärka Europamedborgarnas rättigheter gentemot unionen och göra 
så att unionens institutioner kan fungera på ett mer effektivt sätt.

Större demokratiskt ansvarstagande 

2. Europaparlamentet välkomnar det faktum att det demokratiska ansvarstagandet kommer 
att stärkas, vilket kommer att ge medborgarna större kontroll över EU:s verksamhet, i 
synnerhet genom följande förbättringar:

a) Antagandet av EU:s lagstiftning kommer att vara underkastat ingående 
parlamentarisk kontroll utan motstycke bland andra överstatliga eller internationella 
strukturer:

– Med få undantag kommer all EU-lagstiftning att vara föremål för dubbelt och 
likvärdigt godkännande av rådet (bestående av ministrar ansvariga inför sina 
respektive nationella parlament) och Europaparlament (bestående av direktvalda 
ledamöter).

– De nationella parlamentens förhandsgranskning av all EU-lagstiftning kommer att 
stärkas i och med att de kommer att motta samtliga lagstiftningsförslag i god tid 
att diskutera dem med sina ministrar innan rådet tar ställning. De enskilda 
parlamenten kommer även att ha rätt att motsätta sig förslag om de anser att de 
inte är förenliga med subsidiaritetsprincipen.

b) Kommissionens ordförande kommer att väljas av Europaparlamentet, på förslag av 
Europeiska rådet ”med hänsyn till valen till Europaparlamentet”. 

c) Den höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken kommer att vara 
ansvarsskyldig inför Europeiska rådet och kommissionens ordförande (som måste 
godkänna dennes nominering) och även, såsom kommissionsledamot, inför 
Europaparlamentet.

d) Det nya budgetförfarandet innebär att såväl rådet som Europaparlamentet måste 
godkänna EU:s samtliga utgifter. Därmed underställs praktiskt taget EU:s alla 
utgifter full demokratisk kontroll.
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e) Den demokratiska kontrollen av kommissionens utövande av delegerade 
lagstiftningsbefogenheter kommer att stärkas genom ett nytt system med gemensam 
övervakning från parlamentets och rådets sida, vilket gör det möjligt för båda dessa 
institutioner att återkalla kommissionsbeslut som de motsätter sig, och ger dem båda 
rätt att dra tillbaka delegerade befogenheter.

f) Rådets möten skall vara offentliga när det behandlar och antar EU-lagstiftning, så att 
medborgarna kan få insyn i hur deras regeringar agerar i rådet.

g) EU-organen, särskilt Europol, kommer att bli föremål för ökad parlamentarisk 
kontroll.

h) Regionkommitténs roll kommer att stärkas.

i) Förfarandena för att revidera fördragen kommer att bli mer öppna och demokratiska 
i framtiden, i och med att även Europaparlamentet ges rätt att lägga fram förslag om 
detta, och granskningen av alla föreslagna ändringar måste göras av ett konvent där 
representanter för såväl de nationella parlamenten som Europaparlamentet kommer
att delta, om inte Europaparlamentet anser att detta inte är nödvändigt.

Mer rättigheter och större klarhet för medborgarna

3. Europaparlamentet välkomnar det faktum att medborgarnas rättigheter kommer att stärkas 
som följd av följande förbättringar:

a) Det faktum att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
erkänns som bindande innebär att all EU-lagstiftning, alla åtgärder som 
EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder som grundar sig på EU-lagstiftningen 
måste stå i överensstämmelse med bestämmelserna i stadgan.

b) EU kommer att ansluta sig till den europeiska människorättskonventionen och 
därmed underställa unionen samma externa granskning som medlemsstaterna vad 
gäller respekten för medborgarnas rättigheter.

c) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas, representativa organisationers 
och det civila samhällets deltagande i unionens överläggningar. Dialogen med 
arbetsmarknadens parter liksom dialogen med trossamfund och konfessionslösa 
organisationer kommer att uppmuntras.

d) Införandet av ett europeiskt medborgarinitiativ kommer att göra det möjligt för 
medborgarna att lämna in förslag i frågor där de anser att det krävs en unionsrättsakt 
”för att tillämpa fördragen”.

e) Enskilda personer kommer att få större möjligheter till rättslig prövning i samband 
med EU-lag.
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4. Europaparlamentet välkomnar det faktum att fördraget på ett tydligare och synligare sätt 
slår fast de värderingar som delas av samtliga medlemsstater och på vilka EU baseras, 
liksom de målsättningar och principer som ligger till grund för EU:s verksamhet och dess 
förbindelser med medlemsstaterna:

a) En tydlig avgränsning görs mellan EU:s och medlemsstaternas befogenheter, enligt 
principen att varje befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra 
medlemsstaterna.

b) Politiken kommer att vara mer inriktad på åtgärder som på ett tydligt sätt gagnar 
medborgarna. Det införs nya, allmänt tillämpliga bestämmelser om främjandet av en 
hög sysselsättningsnivå, garantier för ett fullgott socialt skydd, bekämpningen av 
socialt utanförskap, främjandet av en hög utbildnings- och folkhälsonivå, 
undanröjandet av varje form av diskriminering och främjandet av jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Nya bestämmelser tillkommer också om främjandet av 
hållbar utveckling och skyddet av miljön, inklusive kampen mot klimatförändringar, 
samt respekten för tjänster i allmänhetens intresse. Ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning bekräftas som ett av unionens mål.

c) Den förvirring som råder beträffande ”Europeiska gemenskapen” och 
”Europeiska unionen” kommer att upphöra i och med att EU slås samman till en 
enda rättslig enhet.

d) En solidaritetsklausul mellan medlemsstaterna gör att medborgarna kan förvänta sig 
stöd från alla delar av unionen i händelse av en terroristattack, en naturkatastrof eller 
en katastrof orsakad av människan.

e) Fördraget bekräftar unionens speciella institutionella organisation till vilken 
medlemsstaterna överlåter vissa befogenheter som de anser bäst utövas genom 
gemensamma mekanismer, samtidigt som den, för att undanröja minsta tvivel, 
erbjuder tillräckliga garantier för att unionen inte utvecklas till en centraliserad och 
övermäktig ”superstat”:

– Skyldigheten att respektera medlemsstaternas ”nationella identitet, som kommer 
till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det 
regionala och lokala självstyret” liksom ”deras väsentliga statliga funktioner, 
särskilt funktioner vars syfte är att hävda deras territoriella integritet, upprätthålla 
lag och ordning och skydda den nationella säkerheten”.

– Principen om kompetensfördelning (enligt vilken unionen endast har de 
behörigheter som medlemsstaterna gett den), subsidiaritetsprincipen samt 
proportionalitetsprincipen.

– Medlemsstaternas medverkan i unionens beslutssystem och vid ändringar av det.

– Erkännande av medlemsstaternas rätt att lämna unionen om de så önskar.
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Större effektivitet

5. Europaparlamentet välkomnar det faktum att det nya fördraget kommer att stärka 
EU-institutionernas förmåga att utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt, särskilt av 
följande skäl:

a) De områden varom regeringarna har att fatta beslut genom kvalificerad majoritet i 
stället för enhällighet vid voteringar i rådet kommer att utökas avsevärt. Därmed 
kommer en union av tjugosju stater att kunna fungera på fler områden utan att 
blockeras av veton.

b) Ett nytt voteringssystem med dubbel majoritet kommer att underlätta för rådet att 
fatta beslut. 

c) Europeiska rådets halvårsvis roterande ordförandeskap kommer att ersättas av en 
ordförande som väljs av dess medlemmar för en period på två och ett halvt år. 
Därmed skapas större kontinuitet i förberedelserna och uppföljningarna av 
rådets möten.

d) Antalet kommissionsledamöter kommer 2014 att minska till två tredjedelar av antalet 
medlemsstater, något som kommer att effektivisera kommissionskollegiets arbete 
och skapa lika möjligheter att delta för alla medlemsstater.

e) Unionen kommer att få mycket större synlighet och kapacitet som en global aktör:

– Unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitiken och 
kommissionsledamoten för yttre förbindelser – två poster som skapar 
dubbelarbete och förvirring – smälter samman till en enda post som 
EU:s utrikesminister som är en av kommissionens vice ordföranden och som sitter 
som ordförande för rådet (yttre förbindelser) samt som kan föra unionens talan i 
frågor där det finns en gemensam ståndpunkt. Därmed säkras en större 
samstämmighet i EU:s yttre åtgärder.

– En gemensam avdelning för yttre åtgärder, som ska bestå av tjänstemän från 
institutionerna och nationella diplomattjänster under den höga representantens 
ansvar, kommer säkerställa att genomförandet av unionens yttre åtgärder blir 
konsekvent. 

– Unionens förmåga att utveckla gemensamma politiska strukturer på säkerhets- och 
försvarsområdet kommer att stärkas samtidigt som den nödvändiga flexibiliteten 
för att respektera olika traditioner och metoder i medlemsstaterna säkerställs.

f) Åtskillnaden mellan rättsliga instrument och instrument för genomförande blir 
tydligare och en ny definition av delegerade akter gör det möjligt att förenkla och 
effektivisera EU:s lagstiftning.
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g) Pelarsystemet avskaffas varmed ett mer enhetligt agerande inom EU:s olika 
verksamhetsområden blir möjligt. Förenklade förfaranden och instrument införs, 
även om de speciella förutsättningar som råder för utrikes- och säkerhetspolitiken 
innebär att särskilda förfaranden krävs för dessa områden.

h) Unionens verksamhet i rättsliga och inrikes frågor får ambitiösare mål och mer 
effektiva förfaranden, varmed de olika instrument och förfaranden som nu används 
på gemenskapsnivå kan undvaras, samt blir föremål för rättslig översyn, vilket borgar 
för påtagliga framsteg i rättshänseende samt i säkerhets- och invandringsfrågor.

i) Unionens mål och befogenheter inom områdena klimatförändringar, energi, 
rymdverksamhet, turism, idrott, folkhälsa och civilskydd definieras på ett tydligare 
sätt.

j) Inom en rad andra områden kommer det att bli möjligt att använda effektivare 
beslutsfattningsmetoder så snart det finns en politisk vilja att göra det.

k) Mer flexibla arrangemang införs som svar på möjligheten att inte alla medlemsstater 
kan eller vill föra politiken på vissa områden vidare på samma gång.

Olösta frågor

6. Europaparlamentet är medvetet om den utbredda besvikelsen över att det var nödvändigt, 
som följd av resultaten från de franska och nederländska folkomröstningarna, att vidta 
följande åtgärder för att säkra ett fördrag mellan de 27 medlemsstaterna:

– Det konstitutionella tillvägagångssättet övergavs och med det vissa av dess särdrag, 
bland dem en ny, enhetlig och strukturerad text, tydligare terminologi för att ange 
lagstiftningsinstrument, de symboler som valts samt beteckningen av den höge 
representanten som ”utrikesminister”.

– Viktiga delar av den nya fördraget, såsom ikraftträdandet av det nya 
voteringssystemet i rådet (och de därmed förbundna bestämmelserna enligt 
”Ioanninakompromissen” om att senarelägga omröstningar) sköts upp, och inom 
vissa politikområden fogades restriktiva instrument – ”nödbromsar” – till det vanliga 
lagstiftningsförfarandet.

– Åtgärder som är specifikt inriktade på enskilda medlemsstater infördes i fördraget. 
Som exempel kan nämnas en utökning av ”opt-in”-arrangemangen för 
Förenade kungariket och Irland för polissamarbete och strafflagstiftning, protokollet 
som avgränsar stadgans effekter på brittisk och polsk nationell lagstiftning samt, som 
ett undantag från principen om avtagande proportionalitet, tilldelningen till Italien av 
ytterligare en plats i parlamentet. 

– Ordalydelsen i ett flertal avsnitt i fördraget och dess därtill hörande förklaringar 
ändrades på ett sätt som introducerar ett omotiverat negativt tonfall som antyder 
misstro gentemot EU och dess institutioner och som därmed sänder fel signal till 
allmänheten.
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Slutsatser

7. Europaparlamentet anser att detta fördrag kommer att fungera som en stabil och varaktig 
ram för Europeiska unionens framtida utveckling.

8. Europaparlamentet ställer sig bakom fördraget och hoppas att samtliga medlemsstater 
kommer att vara i stånd att ratificera det före den 1 januari 2009.

9. Europaparlamentet är medvetet om att ett reformfördrag oundvikligen är mindre tydligt 
och mer svårläst än ett kodifierat avtal men ser trots detta framemot ett snabbt 
offentliggörande av de konsoliderade fördragen ändrade genom Lissabonfördraget så att 
medborgarna ges tillgång till en tydligare grundtext för unionen.

10. Europaparlamentet upprepar sitt krav på största möjliga insatser från såväl 
EU-institutionernas som de nationella myndigheternas sida, i tillämpning av principen om 
lojalt samarbete, för att på ett lättbegripligt och objektivt sätt informera de europeiska 
medborgarna om innehållet i fördraget.

11. Europaparlamentet uppdrar åt det ansvariga utskottet att förbereda de ändringar som måste 
göras i arbetsordningen samt göra en bedömning av behovet av ytterligare 
genomförandeåtgärder.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet 
från utskottet för konstitutionella frågor till medlemsstaternas respektive parlament samt 
till rådet, kommissionen och de f.d. ledamöterna av konventet om Europas framtid, samt 
att se till parlamentets samtliga enheter, inbegripet dess externa kontor, tillhandahåller 
omfattande information om fördraget och parlamentets inställning till det.
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