
 
Konferensen om Europas framtid: översyn av EU:s
fördrag är nödvändig
 

Europaparlamentet ställer sig bakom de ambitiösa, medborgardrivna förslagen från
plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid om att reformera EU i grunden.
 
På onsdagen antog Europaparlamentet en resolution som fokuserar på hur EU måste följa upp
slutsatserna  från  konferensen  om  Europas  framtid.  Texten  godkändes  genom
handuppräckning.
 
Parlamentet  framhåller  att  de  ”ambitiösa  och  konstruktiva  förslag”  som  kom  fram  vid
konferensen om Europas framtid kräver fördragsändringar för att kunna förverkligas, till exempel
de om att göra EU enklare, öppnare samt mer ansvarstagande och demokratiskt. Kammaren
har därför ålagt parlamentets utskott för konstitutionella frågor att utarbeta förslag till en reform
av EU-fördragen, vilket skulle ske genom ett konvent i enlighet med artikel 48 i fördraget om
Europeiska unionen. Genom denna process bör EU övergå till en hållbar, inkluderande och
motståndskraftig  tillväxtmodell,  med särskilt  fokus på små och medelstora företag,  anser
ledamöterna. De kräver att den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska genomföras fullt
ut.  Parlamentet uppmanar också EU att spela en ledande roll  när det gäller att  ta itu med
klimatförändringarna,  skydda  den  biologiska  mångfalden  och  främja  hållbarhet  globalt.
Kammaren poängterar dessutom att en djupare politisk integration och verklig demokrati kan
uppnås genom att parlamentet får rätt till lagstiftningsinitiativ och att beslut genom enhällighet
rådet avskaffas.
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• Ledamöterna välkomnar ett ambitiöst och konstruktivt resultat från konferensens
plenarsammanträde

• Parlamentet ska utarbeta särskilda förslag för att påbörja en översyn av EU:s fördrag

• Mer integration behövs på områden som energi, försvar, EU-institutioner, inkluderande och
motståndskraftig tillväxt

• Parlamentet måste ges rätt att föreslå lagstiftning och beslut genom enhällighet i rådet måste
avskaffas

• Ledamöterna är beredda att göra sitt för att se till att medborgarnas förväntningar uppfylls
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https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/afco/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048


En aldrig tidigare skådad övning i deltagardemokrati
 
Under tisdagens plenardebatt framhöll  en stor majoritet av ledamöterna att medborgarnas
förväntningar, prioriteringar och oro har hörsammats på ett klart och tydligt sätt under hela
konferensen, som i sig är en aldrig tidigare skådad övning i deltagardemokrati. De kräver också
att konferensens resultat nu måste respekteras.
 
Många talare betonade att  medborgarna måste involveras mer och att  den demokratiska
representationen på EU-nivå måste  stärkas.  Andra pekade på specifika  områden där  de
medborgardrivna förslagen kräver djupgående förändringar, bland annat när det gäller att skapa
genuint europeiska val till Europaparlamentet och nya EU-befogenheter på områden som hälsa,
energi, migration och försvar. Vissa ledamöter kritiserade dock konferensen och hävdade att
processen var bristfällig och att förslagen inte återspeglar den allmänna opinionen i EU.
 
Nästa steg
 
På Europadagen den nionde maj kommer de tre medordförandena för konferensen om Europas
framtids styrelse att presentera sin slutrapport för ordförandena för EU:s institutioner vid en
avslutningsceremoni i Europaparlamentet i Strasbourg.
 
Bakgrund
 
Under ett avslutande plenarsammanträde den 29-30 april i Europaparlamentet i Strasbourg
nådde konferensens plenarförsamling en gemensam överenskommelse om sina slutliga utkast
till förslag. De omfattar fler än 300 föreslagna åtgärder för att förverkliga 49 förslag inom nio
teman. Förslagen bygger på rekommendationer från de europeiska medborgarpanelerna, de
nationella medborgarpanelerna och evenemang, idéer som registrerats på den flerspråkiga
digitala plattformen samt diskussioner som förts under konferensens plenarsammanträden och
arbetsgruppernas möten.
 
Mer information
Europaparlamentets utredningstjänst - “At A Glance: The Conference on the Future of Europe”
(20.01.2022)
Lagstiftningståget
Processen för konferensen om Europas framtid
Tidslinje för konferensen om Europas framtid
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister (konferensen om
Europas framtid)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/event_20220503-0900-PLENARY_vd?start=20220503150158&end=20220503171256
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220429IPR28242/meps-begin-revising-rules-on-eu-elections-calling-for-pan-european-constituency
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220503IPR28608/konferensen-om-europas-framtid-avslutande-evenemang-i-strasbourg
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220429IPR28218/europas-framtid-konferensens-ambitiosa-forslag-pekar-pa-en-oversyn-av-fordragen
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ttwonovv08ase23b2vt5ilvcl39f?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE%2520-%2520Consolidated%2520list%2520of%2520draft%2520proposals_FINAL_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220503%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220503T145518Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=050492f598917a1c03c59905ef593f14e28cfeb31b5b43c008dc825d487931d6
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ttwonovv08ase23b2vt5ilvcl39f?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE%2520-%2520Consolidated%2520list%2520of%2520draft%2520proposals_FINAL_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220503%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220503T145518Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=050492f598917a1c03c59905ef593f14e28cfeb31b5b43c008dc825d487931d6
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section?locale=sv
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220503%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220503T145627Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b9beda50a2a26fa67f668538a834e3343595e63148141638e46ab77531fcd732
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/zazikm9l59hzxdcu5x4prztdtpb5?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Kantar%2520Report%2520March%25202022%2520Final.en22.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220503%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220503T145627Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b9beda50a2a26fa67f668538a834e3343595e63148141638e46ab77531fcd732
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2021)690610
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2021)690610
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609
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