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Förord

Enligt MaastrichtfcárdragetskaEU-ländemaunder 1996sammankalla konferensen
med företrädare för medlemsländemasregeringar. Konferensen ska undersöka
vilka bestämmelseri fördraget behöverändrasför de mål stårangivnaattsom som
där ska kunna uppfyllas. Den här fördragetöversynen ska med sikteägaav rum
på EU ska utvidgas med antal länder villatt bli medlemmar, främstett isom

Östeuropa.Central- och

Den parlamentariskaEU 96-kommittén har tillsatts regeringen för arbetaattav
med huvuduppgifter:två dels låta utredningar viktigaregöra sakfrågor kanom som
komma behandlasunder regeringskonferensen,att dels stimulera den offentliga
debatten kring konferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsikterge
tillfälle för sina uppfattningar.att argumentera

Inom för den arbetsuppgiften kommittén seminarier ochramen senare arrangerar
hearingar skriftserie med information och bakgrundsanalysersamt utger en av
olika frågor inför 1996 års regeringskonferens.Följande skriñer har hittills getts
ut:

EU:s regeringskonferens lägesrapporten- -
Röster EU:s regeringskonferens hearing med organisationsföreträdare,om- -debattöreroch forskare SOU 1995:77
EU regeringskonferensen1996 institutionemas ochom rapporter- -synpunkter i övriga medlemsländer SOU 1995:80
EU-kandidater länder12 kan bli EU:s medlemmar SOU 1995:83som nya- -

Den här beskriver samarbetetinom EU:s tredje pelare,rapporten vilka problem
finns där och vilka lösningar diskuteras inför regeringskonfercnsen.som som

Skriften i sambandmed EU 96-kommitténs seminarium denut 1 novemberges
1995 tredje pelaren. författatsTexten har departementsrådetHansFrenneredom av

Justitiedepartementetoch har redigerats kommitténs sekretariat.av

Stockholm oktoberi 1995

Björn Sydowvon
Ordförande i 96-kommitténEU
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INLEDNING

Från Forstabörjan har EGEU haft huvudmål förverkliga inreett attsom en
marknadmed fri rörlighet for tjänster, och kapital. Dennamarknadvaror, personer

i verklighet i dag. Men det gäller den fria rörligheten förstort sett när personer
återstår hel del problem lösa. Skälet till det längre tid just på dettaatt att taren
område det några de känsligaste frågornaär forrör enskildaatt nationer:av
möjligheten kontrollera landets territorium,gränserna kampenatt brottrunt mot
m.m.

Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 talar EU i sinatt mestman om
grundläggandestruktur består pelare.Det ursprungliga samarbetet, tilltre storav
del på det ekonomiska området, den Förstapelaren Europeiskaär gemenskapen,
EG. Den utrikes- och .säkerhetspolitiken pelare två. Den tredjeärgemensamma
pelaren,slutligen. samarbeteti rättsliga och inrikesfrågor.är Dit hör just storen
del frågorna rörlighet polissamarbete,över gränserna asylpolitik,av om personers -invandringspolitik, rättsliga frågor o.dyl.

Överstatligt eller mellanstatligt samarbete

förstaDen pelaren, EG, jämförelse den omfattande.är De flestautan mest
Samarbetsområdenligger här. Det också här EU:sär har sittgemensammaorgan
huvudsakliga inflytande och utarbetar regler. Samarbetet här ärgemensamma
delvis vad kallar överstatligt. innebärDet bl.a. medlemsländena de härattman
områdena helt delvis hareller avstått från fatta beslut irätten och ställetatt är
bundna de besluten, ofta fattas med majoritet de kan trädaav gemensamma som

krafti alla medlemsländerstår bakom dem. forstaInom pelarenutan att har de
institutionerna kommissionen, domstolen och Europaparlamentetgemensamma

självständiga roller medlemsländerna.gentemot

deI två andra pelama, däremot, samarbetetmellanstalligt. Det innebärär att
medlemsländernainte har frånavstått beslutsbefogenheter, beslutenfattasattegna
enhälligt i fallmånga i form intemationella avtal, s.k. konventioner, och attav
kommissionen, domstolen och Europaparlamentethar roller.svagare

Förändringar mellan pelarna

Under EU:s regeringskonferens1996 ska diskutera huruvida samarbeteti deman
två mellanstatliga pelama ska förändras.När det gäller den tredje pelaren ämnet-för dennaskrift många EU:s institutioner borde få inflytandeatt störreettmenar-
ocheller vissa frågor borde flyttas till första pelaren.att över



Fördragets regler grundenlir

inom måste oftaproblem kan uppstå EUförstå bakgrundentill deFör att mansom
Paragrafema, ellergrundläggande reglerna.sig i fördraget, d.v.s. deinsätta

Spelregleroch andra fördrag deMaastrichtfördragetartiklarna. i Romfördraget, är
häfte delför samarbete. dettasitt Imedlemsländerna görsenats enom

i rättsliga och inrikesrelevanta för samarbetetartiklarhänvisningar till ärsom
häftet.artiklarna samlatsi slutethar de aktuellahjälp till läsarenfrågor. Som aven



RÄTTSLIGASAMARBETET OCHI

FRÅGORINRIKES

Europeiska unionens tredje pelare-

återstårEn fyra friheterav

förfyra friheterna inre marknad innebär fri rörlighetDe EUzs gränsernaöver
och kapital. den marknadentjänster l inreärston sett nuvaror, personer,

genomförd det gäller fri rörlighet förnärutom personer.-

kommit till för skynda påSamarbeteti EU:s tredje pelare har, enkelt uttryckt, att
med fullt ocksåfor Vad detarbetet genomföraden fria rörlighetenatt ut personer.

kompensatoriskaåtgärder. åtgärderhandlar till stånds.k. Detär ärattom som
behövs för upprätthålla inom unionen det inte längresäkerheten näratt
förekommer de inre mellan EU-några personkontroller vid gränsernagränserna

förländerna. flesta dessakompensatoriskaåtgärder beslutas inomDe ramenav
tredje pelaren.

Bakgrund

infördesSamarbetei rättsliga former ägde redan innan regler detrum om genom
skildaMastrichtfordraget. skedde då formlöst i olika samarbetsorganDet

områden, i frågor polissamarbeteoch invandring. Samarbetett.ex. rentom varom
mycketInellanstatligt och EG huvud inte inblandat änöver taget annatvar

marginellt kommissionen deltog i samarbetet.attgenom

Redan innan- Maastrichtfördraget blev verklighet vidtogs åtgärder inom
gemenskapenför till stånd effektivare samarbetei rättsliga och inrikesatt ett
frågor För därigenom kunna skynda på införandet den fria rörligheten foratt av
personer.

Vid Europeiskarådets år i Madrid godkändesdet s.k. Palmadokumentet1989möte
vilket innehöll nio slags åtgärder ansågsnödvändiga för målet friatt omsom
rörlighet för skulle kunna uppnås.Några åtgärderna sådana deattpersoner av var
innefattades i gemenskapenskompetens medan flera andra kunde vidtas endast

mellanstatligt samarbete.Dokumentets nio punkter var:genom

åtgärdervid EG:s gränser,yttre-
åtgärdervid inre och inom EG-territoriet,EG:s gränser-
åtgärder droghandel,mot-
åtgärder terrorism,mot-
viseringspolitik,-
åtgärdervid beviljande asyl,av-



kriminalrättsligt samarbete,civil- och-
medförs resande.beträffandeåtgärder varor som av-

gränskontrollerI stället för

de inreinnebär alltsåavskaffa for fria rörlighethindrenAtt attpersoners
behovet samarbetevilket i sin aktualiserargränskontrollema avskaffas, tur av

Resultatet samarbeteti Palmadokumentet.de områden räknades avuppsom
Utgångspunktgränskontroller.bortfallet inreskalldessaområden kompensera av

avskaffande EU:skompensatoriskaåtgärderför arbetetmed dessa är att ett avs.
illegalökad terrorism,negativaeffekter såsomskall föra med siginre integränser

gränsöverskridande brottslighet.narkotikasmuggling ochinvandring, annan
stärka deåtgärderkompensatoriskaExempel är gemensamt yttreatt

i frågorinvandringsfrågor ochoch samarbetagränskontrollema att omom
brottsbekämpning.

politikalltsåfor kräverfria rörlighetengenomföradenAtt en gemensampersoner
trädde i kraft, ochMaastrichtfördragetRedan innancentrala områden.på vissa
instrument arbetatshade radmedlem i EU,innan Sverige blev gemensammaen

i kraft.åtgärderharföreslagna trättdessa ännufram, inga gemensamtmen av

användamellan EU-ländernainternationellt avtal,s.k. konvention, attEn ett om
deundertecknadesDublinkonventionenasyllandprincipen första avom

samtliga. Eninte ratifrceratshardåvarande tolv medlemsstaterna ännu avmen
undervarithar längedenkontroll gränsenkonvention yttregemensammaavom

EIS. Dettainformationssystem,europeisktkonventiondiskussion, liksom ettomen
tredje pelaren.for denalltjämt, inomoch pågårarbetehar fortsatt ramennu

viktigaslutförts vad gällertid arbetetdock påpelaren har treI tredje senare
konventioner, nämligen

Europol,polissamarbetekonvention omen-
tullsamarbete,konventionen om- finansiella intressen.skydd EU:skonvention avomen-

i juni 1995medlemsstatersamtligaundertecknadesharkonventionerDessa menav
år.kraft först någotträda iberäknaskunna om

förenågra länder gickSchengensamarbetet -

kalladeockså det såinom EU börgränskontrollerinregäller avskaffandetVad av
överenskommelsefrån årgrundar sig påSchengensamarbetet Dettanämnas. en

vidavskaffa kontrollernagradvismedlemsstaterEU:s1985mellan vissa attomav
förstpraktiken börjadeiSchengensamarbetet,1de gränserna. somgemensamma

TysklandFrankrike,endastför närvarandefulltdeltarden april 1995,1 ut
Portugal.SpanienochNederländerna,Luxemburg,Belgien,



Schengensamarbetetkan försök genomförasägas den fria rörlighetenett attvara
för de deltagande länderna emellan helt avskaffa de inreattpersoner genom

och de avtalgränserna, samarbetetinnehåller bestämmelser istyr storsom som
utsträckning har varit vägledande vid utformningen samarbeteti den tredjeav
pelaren.



BESTÄMMELSERFÖRDRAGETS

går tilli tredje pelarenOm samarbetethur-

tidtabell7a inre marknadensArtikel -

gränskontrollema förde inrei fördraget skulleEnligt artikel 7a varor, personer,
framgått harden december1992.Somkapital ha avvecklats 31tjänster och senast

gäller kontrollenfullt uppnåtts detmål alltså intedetta närut av personer.

i EU-personkontrollemahar varitde inreavvecklingen stötestenFrågan enavom
hur artikel skamedlemsländerna bl.a. 7amellanråder oenighetarbetet. Det om

genomföra personkontroller vidmedlemslandvilka möjligheter hartolkas: attett
EU-gränsemade inre

medlemsländernaoch majoritetenEuropaparlamentetKommissionen, attanserav
vidmedborgarskap,företa kontrollmedlemslandinte får oavsettett av personer,

första handkraft fullt Imarknaden har iden inreinre trätt ut.närgränsen
gränskontrollnågon formdäremotocksåandra,hävdarStorbritannien, att avmen

skall få förekomma.utanför EUfrån ländermedborgareav

personkontrollervid de inre EU-vissaupprätthållsoenighetråderlänge dennaSå
avvecklas. inomde helt kommerochoklartDet när attärgränsema. om

avskaftats.kontrollerdessaredanhar emellertidSchengensamarbetet sagtssom

tredje pelareunionensK-K.9Artiklarna -

unionenställs förMaastrichtfördraget ärmål i inledningendeEtt uppavsomav
Innebördenfrågor artikelinrikes B.rättsliga ochsamarbeteiutveckla näraatt ett

artiklarna K-K.9.preciserasavdelning VI,detta målav

isamarbetetdefinierardetaljerade desåartiklar dock inte närmareDessa attär
områdennioi ställetVadinrikes frågor.rättsliga och är somangessom
artikel K.l.frågorbetrakta intresseskallmedlemsstaterna gemensamtsom av

områdenDessa är:

asylpolitiken,
överskridande gränser,yttreavpersoners

invandringspolitiken,
narkotikamissbruk,kampen mot

internationell skala,bedrägerierikampen mot
civilrättsligt samarbete,
straffrättsligt samarbete,
tullsarnarbete,

brottslighet.gränsöverskridandeförpolissamarbete bekämpaatt
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samarbetet skalll Europarådets konvention skydd för de mänskligaom
rättigheternaochgrundläggandefriheternabeaktasliksom Genevekonventionenom
flyktingars rättsliga ställning artikel K.2.

Medlemsstaternaskall informera och samrådamed varandra inom ministerrådet
syftei samordnasitt handlande förområdena tredje pelaren artikel K.3.att

Ministerrådet har möjligheter kanDettre att agera.

a ståndpunkter.anta gemensamma
b besluta åtgärderellerom gemensamma

internationellac utarbeta avtal konventioner sedanskallmedlemsstaternasom- -
anta.

sig här alltså inte direktiv. förordningarDet eller andra regler denrör typom av
ministerrådet beslutar i första pelaren.som om

frågor faller förstaI under de områdenai uppräkningen i artikel fårK.lsom sex
och.både kommissionen de enskilda medlemsstaterna initiativ till aktion ita

ministerrådet. På områdena däremot, bara medlemsländerna7-9, det fårär som
lägga förslag.fram

I huvudsak mellanstatligt samarbete

Kommissionen har alltså Maastrichtfördraget initiativrätt på de flestagettsgenom
inomområden samarbeteti rättsliga och inrikes frågor. Visserligen inte ensamrätt,
törstainom pelaren, tidigare dessafrågor angelägenheteruteslutandesom varmen

for enskildade länderna. Kommissionen har också delta fullt i deträtt utatt
löpande arbetet samtligapå tredjepelarområdenartikel K.4.2.

Vidare finns det möjlighet domstolen vissa uppgifter enligt konventioneratt ge
upprättasinom tredje pelarenartikel ochK.3, Europaparlamentethar rätt attsom

bli informerat och i viss utsträckning konsulterat artikel K.6.- -

Ändå samarbeteti rättsliga och inrikes frågor i mellanstatligär stort sett rentav
karaktär, förstai handdärför i praktiken alla viktiga beslut skall enhälligaatt vara
artikel OftastK.4.3. skall också de nationella parlamentengodkännabesluten.

Särskild kommitté samordnar

Samarbeteti tredjepelarenhindrar inte vissamedlemsstater eller flera,tvåatt om
de såönskar, fastaresamarbeteendastmellan sig. Förutsättningenupprättar ärett
dock sådantsamarbeteinte strider samarbeteti tredje pelaren artikelatt ett mot
K.7. dennaDet bestämmelse rättsligt möjliggör det tidigare närrmdaär settsom
Schengensamarbetet.i vilket inte alla endastvissa medlemsstaterdeltar.utan

För samordningen arbetet i tredje pelaren s.k.den K.4-kommittén,av svarar som
består högre tjänstemän från medlemsländerna.Den uppkallad efter denärav



kommitté finnsvilken den har Under dennaartikel i fördraget, enligt upprättats.
till4-kommitténtjugotal arbetsgrupper. Koch rapporterartre styrgrupper ett

medlemsländemasständigakommittén förministerrådet direkt eller via Coreper
i EU.representanter

möjlighet brygga överdet finns fördragsmässigSlutligen kan attnämnasatt en
inom tredje pelaren.for genomföra vissa målenområden till första pelaren att av

vanliga beslutsprocedurerviaministerrådetbesluta EU:sEnligt artikel K.9 kan att
i uppräkningen iunder punkt 1-6användas inom områdenaartikel 1000 ska

sådantbeslut krävs enhällighet.artikel fattaK.l. För ettatt
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AVGÖRANDEPOLITISK VILJA

Om hur samarbetet har fungerat-

Kort erfarenhet

Bestämmelsernai Maastrichtfördraget samarbeteti rättsliga och inrikes frågorom -tredje pelaren innebär det har skapats rättslig ochattsagtsom en gemensam-
administrativ för samarbetsområde tidigare i princip helt oreglerat.ettram som var
Med andra ord ansåg strukturerat samarbete tidigareatt ett änman mer var
nödvändigt for unionens mål fri rörlighet för skulle kunnaatt om personer
förverkligas.

Bestämmelsernahar inte varit i kraft i knappt två år. Därför detän är ännumer
for tidigt bestämtpå frågan samarbetethar fungerat.är Erfarenhetenatt svara om

visar också det depå områden det här fråga ofta svårt ochäratt ärom
tidskrävande eftersomnå resultat, politisk vilja helt avgörande.att är

Men hel del har ändååstadkommits, undertecknandeti juni i år det.ex. treen av
nämndakonventionema. mycketAtt ocksåhar gjorts framgår deannat rapporterav

arbetet i den tredje pelaren rådet och kommissionen har införavgettom som
regeringskonferensen.

Samtidigt står det dock klart redan samarbetet inte fungerathar heltattnu
tillfredsställande. Vad här brukar påtalas framför allt effektiviten iär attsom
arbetet låg också det finns andra brister, beträffande denär att t.ex.men
demokratiska och rättsliga kontrollen. Frågan då till början kan ställa sigman en

dessaproblem beror på regelsystemet ofullständigtär eller på deatt är attom
regler och möjligheter finns inte utnyttjas.som

Bristande effektivitet

Varför har samarbetet i tredje pelaren hittills inte varit tillfredsställande från
eftektivitetssynpunkt de diskussionerI förekommer brukar följande faktorersom
anges:

beslutenkräver enhällighet,att-
det saknastydliga mål för arbetet,att-
kommissionens roll för begränsad,äratt-
beslutsprocessen för krånglig,äratt-
beslutsformernasrättsliga oklar,äratt status-
vissa ñnansieringsfrågor oklara.äratt-

Det viktigaste skälet till effektiviteten låg det krävs enhällighet föratt är är attnog
beslut. i praktikenDet beslutsfattandetinom tredje pelaren helt beroendegör av
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med heltmedlemsstaterna.Det andra0rdviljan de enskildaden politiska hos är
känsliga områden dlet frågade politiskt härkomma påenkelt svårt äröverensatt

ytterligare eller utvdgningförvånassituationenkommer dessutomDen att enom.
skillnader dåde grundläggandeockså beaktarsärskiltEU, somav om man

medlemmarnasfinnas i de olikakommer rättssystem.att

enhällighet krävsbeslut fattaspåinföra ordning där änFör sättannatatt genomen
iskrivs in i avdelning VIdetsärskilda bestämmelserantingen att om

från tredje till förstaSamarbetsområdenflyttasMaastrichtfordraget, eller överatt
iantingen ändrarpå tvåkan i sinpelaren. sätt:Det göratur manmansenare

med stöd artikelöverbryggningministerrådeteller beslutarfördraget, avom en
samtligagodkännandealternativ krävsdessabådaK.9 se ovan. För av

medlemsländer.

Vida ramar

Vadi tredje pelaren.mål för samarbettydligaMaastrichtfördraget saknar som
för Fråganfri rörlighetåstadkommahållna måletdet allmäntär att personer.anges

med vilkenochpå vilketskall uppnås,bestämt sätt typvad närmare avom som
obesvarad.däremotbeslut lämnas

dettaMångaför arbetet.tidsramarnågra attinnehåller fördragethellerInte anser
hög grad blirförarbetet ifárdriktning, ochegentligsaknasinnebär det attatt en

finns alltsåDetordförandeländerolika gör.vilka prioriteringar EU:sberoendeav
någotför arbetettidtabellerfastlagdaellerlångsiktiga arbetsprograminga som-

den inresyftade till upprättaåtgärerfallet med de attsomgemensammavar
fördelaktiga.varithamamaden, och allmänt ansessom

för kommissionenBegränsad roll

roll förkommissionensomständigheten ärvidare den attMånga attanser
Maastrichtfördragetnegativt.effektivitetenpåverkartredje pelarenbegränsad i
kommissionen skabekräftelsepåformellvisserligen, attinnebär nämnts,ensom

förstärktbetydligtocksåoch harfrågoroch inrikesi rättsligadelta i samarbetet
områdenartikelsamtligaarbetetdelta ifulltställning:institutionens rätt utatt

Men jämförtK.3.2.artikelpå allaintede flestaoch initiativrätt påK.4.2 men- Lex. enligtförsta pelarcninom denharroll kommissionenbetydandemed den
ändåpelarentredjeinom denbefogenheterfår dess ansesartikel 155 somnog

relativt begränsade.

kunnaeffektivitet skulle uppnåsökadfinns deDet att omensom menar
därde områden baraockså på j daginitiativrättkommissionen gavs

samarbete, polis-straffrättsligt tull- ochförslagfår lägga frammedlemsländerna -
antagandet: kani detdel dietligger detavseende ärsamarbete.l ett somnog en nu

medlemsstaternautnyttjasmellanmedlarerollkommissionens viktigainte som
områden.fullt på dessaut
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Det kan kommissionen denoteras att områden där den i dag har förslagsrätt
hittills har utnyttjat denna ganskaåterhållsamt.rätt Det beror främst på attnogområdena politiskt känsligaär och kommissioneninteatt vill riskera redan frånatt
början komma i direkt motsatsställningtill eller flera medlemsstater.en

Ett stärka kommissionenssättannat att roll framförts är i förstaattsom som-pelaren den uppgiften övervaka de överenskommelserattge att träffas inom- som
för tredje pelaren följs. En sådan kompetensramen för kommissionen

motsvarande den enligt artikel 155 skulle kunna bidra till ökad effektiviteten
och till de olika medlemsländernaatt genomför konventioner och andra
överenskommelserpå likformigt Det skulleett sätt. också fördelar vad gällerge
konventioner där EG-domstolen fungerar tvistlösare jfr artiklarna 169 ochsom
170.

Svårt nå fram till beslut

Ytterligare skäl till samarbetetiett tredjeatt pelaren fungerar mindre väl anses
beslutsprocessen föratt krånglig. Vadär allmäntvara för mångaär attsom avses

nivåer inblandade.är I deltar nämligen på fem olikaprocessen nivåer:organ
ministerrådet, Coreper, K.4-kommittén, ochstyrgruppema arbetsgruppema.
Mötestätheten för dessa inte samordnad,är något också bidrarorgan tillsom att
onödigtvis förlänga processen.

förslagDe framförts minska antalet nivåeratt handlar i förstasom handom om
antingenutmönstra K.4-kommitténatt eller styrgruppema I detsystemet.urförstnämndafallet krävs ändringar i fördraget,medanrollema för ochstyrgrupper

arbetsgrupperkan ändras vanligt beslut ministerrådet.ettgenom av

Hur bindande beslutenär

Som tidigarenämnts kan beslut inom för tredje pelarenfattashuvudsakligenramen
på sätt: ståndpunkter,tre åtgärdergemensamma och konventioner.gemensamma
Emellertid det oklart i vilkenär utsträckning de tvâ förstnämnda instrumenten -ståndpunkter och åtgärdergemensamma politisk ochellerärgemensamma -rättsligt bindande.

Dennaoklarhet har bidragit dels till samarbetetpå vissaområdenatt har försenats,
dels till andra klart oförbindande beslutsfonneratt har i förstaanvänts, hand- -resolutioner och rekommendationer,vilka definitionsmässigt mindre effektiva.är

Oklart tasvar pengarna

En omständighet, slutligen, påverka effektivitetenannan i negativsom anses
riktning det råder oklarhetär hur vissaatt åtgärder inom tredje pelaren skallom
finansieras. Enligt fördraget artikel K.8 kan rådet välja mellan låtaatt
finansieringen ske antingen medlemsstaternaeller gemenskapen sådanav av somvia dess budget. I praktiken har denna valfrihet i flera fall kommit leda tillatt



eftersomdet fördragetskall väljas, ivilken metoddiskussionerlångdragna somom
den andra metoden skall väljas.den ellervägledninginte någon när enaomges

gemenskapsñnansieringhittills inte har fattat besluttill rådethar lettDetta att om
budget alltjämti gemskapensmedelenda fall och de äri något avsattsatt som

outnyttjade.

åtgärdasskulle kunnaharnackdelardeMånga nämnts omsom nuav
enligt artikeltill första pelaren. K.9från tredje AttSamarbetsområdenfördes över

från tredje tilleller flera områdenFörafordragsändringeller över ettgenomen -- i den pelaren blirbeslutsmekanismemainte barapelaren innebärförsta att
gemenskaps-helaartikel 100aområdet i frågatillämpliga på utan attt.ex. -- föreskrivs uppgifterinklusive vadinom första pelaren över,tassystemet omsom

institutionerna.och de övrigadomstolen, kommissionenför

första pelaren harområdentillartikel förastöd K.9Möjligheten med överatt av
gällderiktningen,kommissionsinitiativ i denutnyttjatshittills inte ett som

och det kandecember1993avvisades rådet iasylfrågor,överforande vissa avav
kommissionen har intagitocksåmedlemsstaternainte bara utanatt ennoteras

fråga.i dennaavvaktandehållningallmänt

överföringnågonheller sannoliktförefaller intebakgrunden detden attMot av
överenskommelseåstadkommasskulle kunnatill första pelarenområden genom

1996.regeringskonferensenmedfördragsändringari sambandom



GRÄNSOKLAR MELLAN PELARE

svårighetenOm välja juridisk grundatt-

Budgetñnansiering och domstolsroll

fråga har ställts gránsdragningen mellanförsta och andra pelarenEn ärsom om
arbetet försvåras. faktor på det ägnadså oklar En sättet är göraär att attsom

åtskillnaden mellan de båda pelarna mindre klar har redan berörts, nämligen att
tredje pelaren kan viafinansieringen i ske gemenskapensbudget. Detta innebär

nämligen institutionerna i budgetprocessenblir inblandadepå sättatt samma som
forstai pelaren.

faktor skillnaden mellan pelamamindre påtaglig möjlighetenEn gör ärannan som
för domstoleninom konventioner uppgifter i tredje pelarenatt ramen ge som

dem den har i forsta pelaren.motsvarar som

eller treVisum: pelare ett

oklarhet skapar ändå det förhållandet vissa frågor faktisktMest att rentnog
behandlasi bäggeeller i alla pelama.Sålundagäller vissa frågort.o.m. tre att om
visumpolitiken skall behandlasi första pelaren artikel och tredjel0Oc andra i

artikelpelaren K.l.

Över huvud kan det råda viss oklarhet det gäller i vilken pelaresägas närtaget en
frågor medborgarei länderutanför skall behandlas.Kommissionen harEUrörsom

dettanyligen lagt förslag på omrâdeoch därvid åberopatartikel 100, d.v.s.ett en
bestämmelsei första pelaren. rättsliga grund har ifrågasattasfrån andrahåll,Denna

artikleldär det i stället K.l i tredje pelaren bör åberopas.ärattman menar som

Narkotika: alla inblandadepelare

det gäller narkotikafrâgor samtliga inblandade, särskiltNär pelare denär men
första hälsoskyddsaspekten och den tredje kampen narkotikabrott. Pâmot

förhåller sig meddet terrorism. Fågor tullsamarbete traditionelltsätt ärsamma om
betydelsefull fråga förstaför pelaren tullunionen, viktiga aspekter påen men

detta samarbetebehandlasockså inom för tredje pelaren.ramen

Val pelare kan kritiseras domstolenav av

beslutVidare finns det de hävdar ministerrådet området för tredjeattsom av
pelaren skulle kunna angripas domstolen den grunden beslutet rätteligenattav

för förstaborde ha fattats inom den pelarenförutsatt, förstås, sådantatt ettramen
inforärendedras domstolen. Det osäkert domstolen beredd sig inär är attom ge

på detta känsliga område, kan inte bortse från det faktum det ärattmen man
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domstolensuppgift tolka och upprätthålla gemenskapensatt rättsliga system.

Domstolen kan naturligtvis i stället välja lägga avgörande vikt artikel L iatt
Maastrichtfördraget, den inte har någrasådanauppgiftersäger inomatt tredjesom
pelaren. Dock: kan i fall konstatera det förhållandetvart attman att rent
mellanstatliga samarbetsformer har valts för tredje pelaren inskränkerinte
domstolens vad faller och inte fallerensamrätt avgöra inomatt försom ramen

arbete förstaEU:s i pelaren.

Artiklar kompetensutvidgningom

Slutligen skall här anmärkas artiklarna 100, l00a och 235, medgeratt visstettsom
spelrum det gäller utvidga kompetensnär EU:s inom första pelaren,att inte har
påverkats fördragets indelning i pelare. Inte heller kan det uteslutastregenom att

åtgärd har beslutats i tredje pelaren visar sig oförenlig denmeden som vara
fatta beslut EU egentligenensamrätt EG, eñersom detatt gäller förstasom

pelaren i vissa fall har det gäller relationer till länder utanför unionen.när
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LÖSAATT TVISTER

Om domstolens roll-
Om parlamentets roll-
Om bristande öppenhet-

Möjlighet tolka konventioner

När det gäller institutionernasroll har kommissionenredan berörts, liksom i viss
också domstolen.mån Den institutionen ska dock behandlasytterligaresenare

något här: det handlar domstolensroll rättsligt kontrollorgan. Därefter skaom som
också något Europarlamentet.sägasom

Domstolen har i princip ingen kompetenspå området for tredje pelaren.sagtsom
Det undantag finns gäller möjligheten i konventioner domstolen rättatt attsom ge

tolka konventionerna och ba alla tvister deras tillämpning artikelavgöra om
tolka konventionsbestämmelsemaK.3.2c. Att innebär EG-domstolen påatt

begäran nationella domstolar lämnar förhandsbesked,s.k. d.v.s. bindandeav
besked hur bestämmelserna ska tolkas. tvisterAtt huravgöraom om
konventionerna ska tillämpas innebär domstolen tvistlásningsorganäratt när
medlemsländer oeniga hur konventionernaska tolkas och tillämpas.är om

Domstolskontroll självklarinte

Utan tvekan innebär möjligheten för domstolen tolka konventioner den kanatt att
fylla viktiga funktioner ocksåpåtredjepelaromrâdet.l avgöranden tolkning ochom
tillämpning skulle den såledeskunna upprätthållaallmänna rättsliga principer och
respektenför mänskliga rättigheter, den haråren gjortsättsamma som genom
i sin verksamhetunder första pelaren.

vilken möjlighetl grad bör då denna till domstolskontroll användas Bör den alls
användas sig härOlika hänsyn gällande. Klart sådankontroll kangör är att en

fördelaktig for skyddavitala rättssäkerhctsintressen,bådeför förochatt statervara
enskilda. Vissa emellertid bedömningenrimligen från fallmåsteatt görasmenar
till fall. vissa konventioner kan eller bör beroende innehålletl på avståman - -från domstolskontroll, inte.i andra kan också så domstolen iDet vissaattvara
konventioner bör få till uppgift slita tvister däremot inte rättatt attmen ges ge
förhandsbesked tolkningen.om

l de fall domstolen inte lösa tvister detta i stället i ministerrådet.rätt görsattges
i ministerrådet finnsOm löser tvister bara risken tvistefråga förblirattman en

olöst därför enighet inte kan uppnås.Redanblotta vetskapen det finnsatt attom
formaliserat tvistlösningsförfarande med domstolen sista instans bordeett som- -för de tvistande hand komma iutgöra parterna överensatten sporre egen



tvistlösningsmekanism införs i tredje pelarensförministerrådet. Detta talar att en
konventioner.

i sådanmekanismtänkasig den slutliga tvistlösningenoch för sig kanI att enman
traditionell folkrättslig mening.skiljeförfarande iexempelvisäger ettrum genom

EG-domstolen dessanaturligt i så fall anförtroframstårdetMen attsom mera
länge hand all tvistlösningredan,och den har sedanuppgifter. finnsDen om

pelaren.under första

olika lösningar valtsHittills har

för tredje pelaren har olikahittills har ingåtts inomkonventionerI de ramensom
ankommer det på de tvistandeEuropolkonventionenlösningar valts. I attparterna

Iullsamarbetskonventioncrzochenligtmedan tvistertvistlösningsorgan,välja
EG-domstolen.skall lösasbedrägerikonventionen av

medlemsstatertilläggas samtligaEuropolkonventionenskallBeträffande att utom
tvister till EG-eventuellt uppkomnatänker förahar uttalat deStorbritannien att

domstolen.

förhandsbesked diskuterasmedProceduren

konventionernaförförhandsbeskedinomdomstolendåBör rätt att ramenavgeges
Å konventioneri någon dedomstolen intesidan hari tredje pelaren treavena

Å sidan kanfått denna andraundertecknatshittillstredje pelaren rätt.inom som
befintliga konventionerredanenligt någrahar dennadomstolenkonstateras rättatt

allaRomkonventionen, ochrespektiveområdet Bryssel- ärrättsligapå det att
konkurserkonventionockså i den ärskall falletsåöverens att somomvaraom

inom kon.undertecknasväg att

vilkenberoendepåolika bedömningaruppenbarligensåhär det görsOckså är att
hittillsvarandekan inte drassäkerslutsatsfråga Någonkonvention det är avom.

konventionbetydelsekan haomständigheterfarenheter, är om ensommen en
nationella domstolareller tillmedlemsstaternaavtalspartemad.v.s.sig tillvänder

fog förförhandsbeskedkunna hatordedet falletmyndigheter. loch merasenare
innehållerkonventionförhålla sigkan detförsta. Påsig i det sättän om ensamma

situation.enskildasrättsligakan påverkabestämmelsersom

Parlamentets roll

tredje pelaren. Enligtska ha iEuropaparlamentetvilken rolldiskuterasocksåDet
ochinformation arbetetMaastrichtfördraget har det, rättnämnts, att omsom -

dessutom hållaparlamentetåret skallbli rådfrågat. gångmån Eni viss enom- frågor.rättsliga och inrikessamarbetetiinomvilka framsteg gjortsdebatt somom

skulle ökasäkert inteinflytande för parlamentetökatkanDet sägas att ett
andra skälrollinte parlamentetsarbetet. det uteslutereffektiviteten i Men att av
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förstärkas, for ibör öka öppenheten arbetet. åstadkommadettaAttt.ex. att genom
ändringar i fördraget allmänt ökar parlamentetsinflytande förefaller emellertidsom

närvarandeför uteslutet medlemsstaternasmotstånd.pga.

möjlighet fördragsändringar öka inflytande för parlamentetEn att utanannan - -
i avtal mellan komma det. sådant förslagEttinstitutionernaär överensettatt om

från parlamentetavvisadesdock förra året ministerrådet, för övrigt inteav som ens
berett förhandla saken.attvar om

Befogad kritik bristande insynmot

demokratisk insyn och i tredjeFrågan möjligheterna till rättslig kontrollom
pelarenhar i Förstahandanknytning till de bådainstitutioner behandlatssom ovan,
Europaparlamentetoch domstolen. Ska insyn komma till stånd detstörre ären

frågan inte allmänt ökad öppenheti unionsarbetet nödvändig.emellertid ärom en

bristandeinsyn och iDet har riktats mycket kritik öppenhet just arbetet inommot
för skulle ökattredje pelaren. Kritiken får ha fog sig. Utan tvekan ettanses

inflytande för institutionerna väsentligt kunna förbättra situationen: det skulle då
bli krav publicering, parlamentsinsynoch domstolskontroll.på

förbättringar förkan dock uppnå sådana också andra EnMan sätt. väg som-
ligger i linje med den uppfattning Sverige har drivit ända från detövrigt att

förhandlingarna EU-medlemskap inleddes verka för allmänt ökadär attom en-
offentlighetöppenhet i EU-arbetet. kan ske bestämmelserDetta attgenom om -

införs fördraget, kapitel i princip skulleoch sekretess i i särskiltt.ex. ett som-
på alla områdenoch för alla institutioner.gälla
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Artikel

målskall haUnionen attsom
varaktiga ekonomiskaoch socialaframsteg,främja väl avvägdaoch

skapa områdesärskilt inre gränser, attatt ett utan genomgenom
sammanhållningenstärka ekonomiska och sociala ochden genom

och påsikt skallekonomisk unionmonetärupprättaatt somen
överensstämmelse bestämmel-omfatta valuta medigemensamen

detta fördrag,iserna
internationella sammanhang,särskilthävda identitetisin attgenom

utrikes- säkerhetspolitik, siktgenomföra och påsomgemensamen
försvarspolitikomfatta utformningenskall somav en gemensam

leda till försvar,med tiden skulle kunna ett gemensamt
rättigheter ochmedborgaresmedlemsstaternasstärka skyddet av

unionsmcdborgarskap,införaintressen ettattgenom
frågor,rättsliga och inrikesutveckla samarbeteinäraett

detgemenskapensregelverkoch byggafullt upprätthålla ut samtut
vilkenförfarandet artikel idärvid, enligt i N överväga ut-att

införsde samarbetsformerpolitik ochsträckning den genomsom
effektivitetenreviderasför säkerställa idetta fördrag behövakan att

ochgemenskapensmekanismer institutioner.
bestämmelserna dettaUnionens mål skall enlighet meduppnås i i

fördrag och överensstämmelsemed de villkor och den tidsplani som
fastställs fördraget med beaktande subsidiaritetsprincipen,i samt av

denna artikel upprättandetsåsom definieras 3b Fördrageti i avom
Europeiska gemenskapen.



AVDELNING VI

Bestämmelser samarbete iom

rättsliga och inrikes frågor
Artikel K

Samarbetet rättsliga ochi inrikes frågor skall regleras följandeav
bestämmelser.

Artikel K 1
förverkligaFör unionensmål, särskilt den fria rörligheten föratt perso-

och detta påverkar Europeiska gemenskapensbefogen-utan attner,
heter skall medlemsstaternabetrakta följande områden frågorsom av

intresse:gemensamt
Asylpolitiken.
Reglerna för överskridande medlemsstaternaspersoners yttreav

föroch kontrollförfaranden sambandgränser i med detta.
lnvandringspolitiken och politiken medborgare tredje landi närmot

det gäller
föra villkoren till och rörlighetinresa medlemsstaternasinom territo-

för medborgarerium tredjei land,
b villkoren för bosättning medlemsstaternasinom förterritorium

medborgare tredje land,i inklusive villkoren för familjers återför-
och tillträdet tillening arbetsmarknaden,

kampenc olaglig invandring, bosättning och arbete med-inommot
lemsstaternasterritorium det medborgaregäller tredje land.inär

narkotikamissbruk,Kampen den detta områdei mån intemot om-
fattas 7-9.av

bedrägerierKampen internationell skala, deni dettai månmot
område omfattasinte 7-9.av

Civilrättsligt samarbete.
Straffrättsligt samarbete.
Tullsamarbete.

förtullsamarbeteinklusive, behövs,visstPolissamarbete så9. om --
narkotikahandel och andraoch olaglighindra bekämpa terrorism,att

samband medformer internationell brottslighet, organisa-igrova av
informationsutbyteunionstäckande för inomtion ett ensystemav

europeiskpolisbyrå Europol.
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Artikel K 2

frågor artikel skall behandlasmedbeaktandeDe i K 1som avses av
den november skydd för deEuroparådetskonvention 19504 omav

grundläggande friheternamänskliga rättigheterna och de och kon-
rättsligaden juli flyktingars ställning28 1951ventionen samtomav

medlemsstaternamed beaktande det skydd ger personersomav som
förföljs politiska skäl.av

förpåverka medlemsstaternasavdelning skall inte2. Denna attansvar
och skydda den säkerheten.upprätthålla lag och ordning inre

Artikel K 3
medlemsstaternade artikel skallområden in-På i K 1som avses

syfteformera medvarandra rådet samordnaoch samråda inom i sittatt
handlande. detta ändamål skall de samarbetemellanFör upprätta ett
de behöriga avdelningarna förvaltningar.i sina

Rådet får2.
det demedlemsstateller kommissionen gällerinitiativ närenav-

artikelområden i 1.1-6,Ksom avses
degäller områden imedlemsstat detinitiativ när somavsesav en-

artikel 1.7-9K
form och ordninglämpligståndpunkter och ia anta gemensamma

mål,främja allt samarbete unionenstjänarsom
målb åtgärder den mån unionens påbesluta iom gemensamma

eller verkningar bätt-omfattninggrund denplaneradeåtgärdensav
handlandeförverkligaskan än attgemensamtett genomgenomre

kan besluta före-handlar för rådetmedlemsstaterna sig; attvar
åtgärd skall medskrifter genomförandet antasom gemensamav en

kvalificerad majoritet,
Fördragetartikeldet påverkar tillämpningen i220c utan att omav

utarbeta konventionerEuropeiska gemenskapen,upprättandet av
enlighetmedlemsstaterna irådet skall rekommendera att antasom

bestämmelser.med deraskonstitutionella
skall åtgärder försådana konventioner,inte iOm attannat anges

tredjedelarbeslutas rådet med tvågenomföradem majoritetinom aven
de höga fördragsslutandeparterna.av

domstolenenligtsådanakonventioner kan föreskrivas närmareI att
tolka konventionsbe-konventionema behörigregler skalli attvara

tillämpning.ståmmelsemaoch alla derastvisteravgöra om
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Artikel 4K
samordningslzommittéEn består högre skalltjänstemänsom av

Utöverupprättas. sin samordningsfunktion skall kommittén ha till
uppgift att

yttranden till rådet, antingen rådets begäranpå eller påavge- eget
initiativ,

det påverkar tillämpningen artikel Fördragetutan 151 iatt- av om
upprättandet Europeiska gemenskapen,bidra till förberedaav att
rådetsöverläggningar deinom områden artikel ochi K 1somavses

enlighet-i med de villkor artikeli 100d Fördragetisom anges om
upprättandet Europeiskagemenskapen deinom områdenav som-

i artikel 100c i nämnda fördrag.avses

2. Kommissionen skall fullt delta arbeteti deinom områdenut som
dennai avdelning.avses

Rådetskall3. beslutaenhälligt, procedurfrågori och defalli därutom
andra omröstningsregleruttryckligen artikeli Kanges

rådetsNår beslut skall fattas kvalificeradmed skallmajoritet röster-
rådeti enligt artikelvägas 148.2 Fördrageti upprättandetna om av

Europeiskagemenskapen;för beslut krävs det minst från62 rösterett
minst medlemmartio

1 Artikel sådandenändrats artikel15AF.genom

Artikel K 5
Medlemsstaternaskall ochinternationellainom organisationer på in-
ternationella konferenserföreträda de ståndpunktergemensamma som
har enligt bestämmelserna avdelning.antagits dennai

ArtikelK6

Presidietoch kommissionenskall Europaparla-regelbundetunderrätta
överläggningar de områden omfattas dennamentet om som av

avdelning.
Presidietskall höra aspekternaEuropaparlamentet de viktigasteom

det gäller verksamheten de områden dennainom inär som avses
avdelningoch till vederbörlig hänsyn till Europaparlamentetsatt tasse
synpunkter.

Europaparlamentet får ställa frågor eller lämna rekommendationer
till rådet. skall Europaparlamentethålla debattEn gång åretom en om
de framsteg har för genomföra åtgärderna degjorts inomattsom
områden dennaavdelning.isom avses
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Artikel K 7
Bestämmelserna denna avdelningi skall hindrainte nämnareatt ett
samarbete eller utvecklasmellan ellerflera medlemsstater,tvåupprättas

samarbetesåvida sådant inte strider eller det samarbetestörett mot
föreskrivs dennaavdelning.isom

ArtikeIKS

Artiklarna 137, 138, 139-142, 146, och147, 150-153, 157-163
Fördraget upprättandet217 i Europeiska gemenskapenskallom av

tillämpas bestämmelserna de områden i dennaom som anges av-
delning.

förvaltningsutgifter till följd2. Institutionemas bestämmelsernaav om
de områden denna avdelningi skall belasta Europeiskasom anges
gemenskapernasbudget.

ocksåRådet får
dedriftsutgiftema för genomföraenhälligt beslutaantingen attatt-

Europeiskaskall belasta gemenskapernasnämnda bestämmelserna
budget; budgetförfarandet Fördragetfall skall enligti så upp-om

ellerrättandet Europeiskagemenskapentillämpas,av
före-bestämma sådanautgifter skall belastamedlemsstaterna,iatt-

fördelningsnyckel skall fast-kommande fall enligt en som senare
ställas.

Artikel 9K

får rådet enhälligtkommissionen eller medlemsstatPå initiativ av en
besluta artikel Fördraget upprättandettillämpa 100ci Euro-att om av

artikelgemenskapen åtgärder deområdenpeiska i Kpå inom avsessom
omröstningsregler skall gälla.och samtidigt fastställavilka1.1-6 som

sådantbeslut iRådetskall rekommenderamedlemsstaternaatt anta ett
konstitutionella bestämmelser.enlighet med deras
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Artikel 7a
Gemenskapenskall besluta denåtgärder syfte gradvisi upprättaattom

marknaden underinre tiden fram till och medden december i199231
enlighetmedbestämmelserna dennaartikel och artiklarna 7b,i i 28,7C,

och lO0b och det påverkar57.2, 59, 70.1, 84, 99, 100a utan att
tillämpningen bestämmelser detta fördrag.övriga iav

marknaden omfattaDen skall område därinre inre gränser,ett utan
fri rörlighet för och kapital säkerställs enlig-tjänster ivaror, personer,
het med bestämmelserna detta fördrag.i

100Artikel
hörthaoch efterkommissionenförslagenhälligtskall påRådet attav

utfärdasociala kommitténEkonomiska ochochEuropaparlamentet
författningar iandraochsådana lagartillnärmningdirektiv avom

marknadensinverkar dendirekt påmedlemsstaterna gemensammasom
eller funktion.upprättande

Artikel 100a
dettaföreskrivs iochfrån artikel inteavvikelse 100Med annatom

måldeför nåföljandelbestämmelsertillämpasskallfördrag att som
efterochartikel 189bförfarandet iRådetskall enligtartikeli 7a.anges

åtgärderbeslutasociala kommittén,Ekonomiska ochha hört omatt
författ-och andrabestämmelser lagarsådana itillnärmningför av
mark-den inresyftar tillmedlemsstatema upprättainingar attsom

fungeraoch dennaden att
bestäm-avgifter,ochskatterbestämmelsergällerPunkt inte12. om

anställdasbestämmelserellerrörlighet förfrimelser ompersonerom
rättigheter och intressen.

säkerhethälsa,punktenligtförslag 1skall i sinaKommissionen3. om
skyddsnivå.högfrånkonsumentskydd utgåmiljö- och ensamt

harkvalificerad majoritetrådet medefter detmedlemsstatOm atten
tillämpanödvändigtharmoniseringsåtgärd detbeslutat attanserom en

enligtbehovväsentligagrundar signationella bestämmelsersom
skall denarbetsmiljöskydd,miljö- ellerartikel eller36 an-avsersom

till kommissionen.bestämmelsermäla dessa
konstateratdensedanbestämmelsernabekräftaskallKommissionen

innebärellergodtyckligför diskrimineringmedeldessainte utgör ettatt
medlemsstaterna.mellanförtäckta handelshinder

artikelG.21MF.ArtikelnsådandenändratsU genom
artikelG.2.2MF.ändratsPunkt sådanden1 I genom
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ochartiklarna 169iförfarandedetMed avvikelse från angessom
hänskjutaären-medlemsstaternaellerkommissionen någonkan170 av

medlemsstatenellerkommissionendomstolen,direkt tilldet anserom
dennaenligtbefogenhetemamissbrukarmedlemsstatatt en annan

artikel.
omfattabehovvidskallharmoniseringsåtgärdernaovannämndaDe

defleraellermedlemsstaternaskyddsklausul tillåter avatt ensomen
provisoriskavidtaartikeli 36grundericke-ekonomiska angessom

frånkontrollförfarandeunderkastadeskall ge-åtgärder, ettvarasom
sida.menskapens

1000Artikel
Rådet skall enhälligt kommissionen och efter haförslagpå attav

tredje medborgarehört Europaparlamentet fastställa de länder vars
vid medlemsstaternashamåste visum gränsenyttrepassageav

nödsituation land innebärhändelse sådan tredjei2. I ett somav en
fara för plötsligltillströmning medborgare från det landet tillen av
gemenskapen,kan rådet dock kvalificerad förslagmed majoritet på av

besluta införa för medborgarnafrån detkommissionen visumtvångatt
införsmånader.högst visumtvångtid Detlandet under somsexen av

förfarandet punktenligt ipunkt kan förlängasenligt denna
fatta de beslutskall rådetoch med den januari 1996Från 1 som

skalltidpunktendenmed kvalificeradpunkt majoritet. Förei 1avses
och efterförslag kommissionenkvalificeradrådet med majoritet, av

syftar tillbesluta åtgärderEuropaparlamentet,ha hört ensomatt om
visumhandlingar.enhetlig utformning av

artikel skall kommissio-dennafrågordet gäller de i4. När avsessom
kommissionenfrån medlemsstatbegäranvarjepröva attomennen

för rådet.lägga fram förslagskall
förpåverka medlemsstaternasartikel skall inteDenna attansvar

säkerheten.ordning och skydda denupprätthålla lag och inre
beslutförhållanden,skall tillämpas andraartikelDenna omom
samarbetebestämmelsernaenlighet med artikelfattas K 9 idetta i om

Europeiskafrågor Fördraget unio-angåenderättsliga och inrikes i om
samtidigt.fastställsförbehåll för de rösträttsreglermed somnen,

mellan medlemsstaternaBestämmelserna gällande konventioneri
gällafortsättaartikel skallförhållanden omfattas denna attsom avom

åtgärderenligtellerderasinnehåll med direktivtill dess haratt ersatts
artikel.denna

L Artikelninförd artikelG23 MF.genom
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Artikel 155
funktionsäkerställa den marknadens ochFör att ut-gemensamma

veckling skall kommissionen
övervaka bestämmelserna detta fördrag ochtillämpningen iav av-
bestämmelser för-med stödantagits institutionernasom av av
draget,
lämna rekommendationereller yttranden behandlasi iämnensom-

fördrag, fördraget uttryckligen detta eller kommis-detta om anger
det nödvändigt,sionen anser

beslutha befogenhet själv fatta och medverkavid tillkomstenatt av-
rådetsoch Europaparlamentetsrättsakter devillkor ipå angessom
fördraget,

kommissionenbefogenheter rådetde förutöva attsom genom-ger-
föra de regler fastställts rådet.som av

Artikel 169
kommissionenOm medlemsstathar underlåtit uppfyllaattanser en att

skyldighet enligt detta fördrag, skall kommissionenen ettavge mo-
tiverat yttrande i ärendetefter ha den berördagivit tillfälleatt staten att
inkomma med sina synpunkter.

den berördaOm inte efter yttrandet densig tidrättar inomstaten
angivits kommissionen, får denna föra ärendetvidare till dom-som av

stolen.

Artikel 170
medlemsstatEn medlemsstathar underlåtitattsom anser en annan att

uppfylla skyldighet enligt detta fördrag får anhängiggöraärendetviden
domstolen.

Innan medlemsstatväcker talan medlemsstaten mot en annan
grund åsidosättandepåstått skyldighet enligt detta fördrag,ettav av en
skall den lägga fram sakenför kommissionen.

Kommissionenskall yttrande efter detmotiverat ochettavge att var
de berörda beretts tillfälle skriftligen och muntligenen av staterna att

lägga fram sin sak och vad anfört.sig överyttraegen motparten
kommissionenOm inte månader eftersig inom detyttrat tre att

sakenlagts fram för den, skall detta hindra anhängig-inte ärendetatt
vid domstolen.görs
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Artikel 235

gemenskapens nödvändig föråtgärd från sida skullepm sigvisa att
marknadens förverkliga någotram av gemen-mom en gemensamma

skapens detta fördrag innehåller de nödvändiga be-mål och inteom
fogenhetema, enhälligt beslut förslag från kom-skall rådet pågenom

ha hört Europaparlamentet vidta de åtgärderoch eftermissionen att
behövs.som

Artikel L
gemenska-EuropeiskaupprättandetFördrageti avFöreskrifterna om
stålgcmen-ochkol-EuropeiskaupprättandetFördraget avompen, atomenergigc-EuropeiskaupprättandetFördragetoch avskapen om ochkompetensdomstolsgemenskapernasEuropeiskamenskapenom följandetillämpasendastskallkompetens,dennautövandet avom

föredraget:härdetbestämmelseri
upprättandet Eu-Fördraget avändring omBestämmelserna ava om Europeiskaupprättasyfteigemenskapenekonomiska attropeiska

ochkol-EuropeiskaupprättandetFördraget avgemenskapen, om EuropeiskaupprättandetFördragetoch avstålgemenskapen om
atomenergigemenskapen.

stycket.tredjeArtikel 3.2Kb c
L-S.Artiklarnac

30



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

Ãlvsäkerhet.renodlatnäringsförbud.N. 40.Ett K.. Arbetsföretag möjlighetför arbetslösa. AllmänbehörighetförEn A. 41. högskolestudier.U.ny-. Gröndiesel miljö-ochltälsorisker.Fi. 42.FramtidsanpassadGotlandstrafik.K.-. Lângtidsutredningen1995.Fi. 43.SambandetRedovisningBeskattning.Ju.-. Várdenssväraval. 44.Aktiebolagetsorganisation.Ju.. SlutbetänkandePrioriteringsutredningen.S. 45.Grundvattenskydd.M.av
Muskövarvetsframtid. EffektivareFö. 46. styrningochrättssäkerhet. förObligatoriskaarbetsplatskontakterarbetslösa. i asylprocessen.A. A.. Pensionsrättigheterochbodelning.Ju. 47.Tvángsmedelenligt och2827 kap.RB. Fulltekonomisktarbetsgivaransvar.Fi. polislagen.Ju.samt..Översyn skattebrottslagen.Fi. 48.EG-anpassadekörkortsregler.K.av

konsumentregler.Nya Ju. 49.Prognoser inkomsteröver ochutgifter.Fi.statens.MervärdesskattNyatidpunkterför 50.Kunskapslägetkämavfallsomrädet1995.M.-redovisningochbetalning.Fi. 51.Elförsörjningi ofred.N.
Analys Försvarsmaktensekonomi.Fö. .Godtrosförvärv stöldgodsJu.av av. Elmarknad Bilagedel..Ny N. 53.Samverkanför fred.Denrättsligaregleringen.Fö.+

.KönshandelnS. 54 Fastighetsbildning uppgiftför statengemensam-..Socialtarbete prostitutioneni Sverige.S. ochkommun.M.mot
Homosexuellprostitution.S. 55.Ettsamlatverksamhetsansvarför asylärenden.A...Konsti offentligmiljö.Ku. 56.Förmånerochsanktioner

säkraresamhälle,En Fö. utgifterför administration.Fi.-.Utan Sverige,Fö. 57.Förslag internationellttlygsäkerhets-stannar euom.Stadenpå Fö. universiteti Norrköpinglinköping.U.vatten vatten.utan. Radioaktiva slår jordbruki Skåne.Fö. 58.Kompetensochkunskapsutvecklingämnen yrkes-ut om-..Brist elektronikkomponenter.Fö. rollerocharbetsfältinomsocialtjänsten.S.
.GasmolnlamslárUppsala.Fö. D.Ohälsoförsäkring5 ochSamhällsekonomi
Samordnadochintegreradtågtrafik olikaaspekter modeller,finansiering-. Mälardalsregionen.Arlandabananochi K. ochincitament.S.
Underhállsbidrag bidragsförskott, Kvinnofrid.och 60. DelA+B. S.. Del DelA och B. S. .Myndighetsutövningvid medborgarkontor.C.

27.Regionalframtid bilagor.C 62 Skåne..En M.+ renat. i28.Lagen vissainternationellasanktioner 63.Oversyn skattereglernaför stiftelserochideellaom av
UD. föreningar.Fi.översyn.en-29.Civiltbruk försvarets Klimatförändringar64. i trafikpolitiken.K.av resurser-regelverken,erfarenheter,helikoptrar.Fö. 65.Näringslivetstvistlösning.Ju.

30.AlkylatochMiljöklassning bensin. 66.PolisensM. användning övervakningskamerorvidav av
31. vidareutvecklatEtt miljöklassystemi EU.M. förundersökning.Ju.
32. ochlT verksamhetsförnyelseinomrättsväsendet. 67.Naturgmsskatt, Fi.m.m.

Förslagtill samverkansformer.Ju. 68.IT-kommissionensarbetsprogram1995-96.SB.nya
33.Ersättningför ideellskadavidpcrsonskada. Betaltjänster.Ju. 69. Fi.
34.Kompetensför strukturomvandling.A. 70.Allmännakommunikationerför alla K.-35 Avgifter handikappomrádet.inom S. 7l. BehörighetochUrval.Förslagtill reglerförnya.36 Förmånerochsanktioner samladredovisning. antagningtill Universitetochhögskolor.U.en-. Fi. 72.Svenskainsatserför internationellkatastrof-och
37 Vártdagligablad stödtill svenskdagspress.Ku. flyktinghjälp.Kartläggning, ochförslag.analys-.38 Yrkeshögskolan eftergymnasialKvalificerad Fö.-. yrkesutbildning.U. 73.Ettaktiebolagför servicetill universitetoch
39.Somereflections SwedishLabourMarket högskolor U.on m.m.

Policy.A. 74.Lägenhetsdata.Fi.
i utländskaforskaresNågra svensk 75.Svenskflyktingpolitiki globaltperspektiv.A.synl arbetsmarknadspolitik. 76.A. Arbetetill invandrare.A.l



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

77.Röster EU:sregeringskonferensom
hearingmedorganisationsföreträdare,debattörer- forskare.och UD.

78.Den svenskarymdverksamheten.N.
79.Vårdnad,boendeoch JU.umgänge.
80.EU regeringskonferensen1996om

institutionernasrapporter- synpunkteri övrigamedlemsländer.UD.-8 rättshjälpslagochNy andrabestämmelserom.rättsligtbistånd.Ju.
82.Finansieringslösningarför Göteborgs-och

Dennisöverenskommelserna.K.
EU-kandidater83. l2 länder kanbli EU:ssom-medlemmar.UD.nya

84.Kulturpolitikensinriktning.Ku.
84.Kulturpolitikensinriktning i korthet.Ku.-85.Tjugoárskulturpolitik1974-1994.Ku.
86.Dokumentationochsocialtjänstregister.S.
87.Försäkringsrörelsei förändring Fi.

mångfalden.Denbrukade Del l+2. Jo..89.Svenskari EU-tjänst.Fi.
90.Kämavfall Miljö.och M.

straffsystem..Ett reformerat Dell-Ill. Ju.
92.EG:sarbetstidsdirektivochdesskonsekvenserför

svenskaregelsystemet.det A.
93.Omprövning statligaåtaganden.Fi.av
94.Personalavveckling,utbildningochbeskattning.

Fi.
95.HälsodataregisterVârdregister.S.-96.Jordensklimatförändras.Enanalys hotbildav

åtgärdsstrategier.ochglobala M.
97.Miljöklassning snöskotrar.M.av

1990-taletsbostadsmarknad. förstautvärdering.N.en- verksamhetsform99.SMHl:s K.
100.Hållbarutvecklingi landetstjällomráden.M.

möjligheter.Ett utvidgatEU ochproblem.-Sammanfattning seminariumi augusti1995.ettav
UD.

102.MedborgarnasEU frihetochsäkerhet-Frågor unionenstredjepelareinförregerings-om
konferensen1996.UD.



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Samverkanför fred.Denrättsligaregleringen.[53]
Svenskainsatserför katastrof-internationell ochIT-kommissionensarbetsprograrn1995-96.[68] flyktinghjälp. förslag.Kartläggning,analysoch [72]

Justitiedepartementet Socialdepartementet
Pensionsrâttigheterochbodelning,[8] Vårdenssvåraval.Nyakonsuinentregler. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]avlT ochverksamhetsförnyelseinomrättsväsendet. Könshandeln.[15]Förslagtill samverkansformer.[32]nya Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]motErsättningför ideellskadavidpersonskada.[33] Homosexuellprostitution.[17]SambandetRedovisningBeskattning.[43]- Underhállsbidrag bidragsförskott,ochAktiebolagetsorganisation.[44] DelA ochDelB. [26]Tvángsmedelenligt27och28kap.RB Avgifterinomhandikappomrâdet.[35]polislagen.[47]samt Kompetensochkunskapsutveckling yrkes-omGodtrosförvärv stöldgods[52] -av rollerocharbetsfältinomsocialtjänsten.[58]Näringslivetstvistlösning.[65] OhälsoförsäkringochSamhällsekonomiPolisensanvändning övervakningskamerorvidav olikaaspekter modeller.finansieringförundersökning.[66] -ochincitament.[59]Vårdnad.boendeochun1gänge,[79] Kvinnofrid.DelA+B. [60]rättshjälpslagNy ochandrabestämmelserom Dokumentationochsocialtjänstregister.[86]rättsligtbistånd.[81] HälsodatarcgisterVârdregister.[95]Ettreformeratstraffsystem.Dell-lll. [91] -
Utrikesdepartementet Kommunikationsdepartementet
Lagen vissainternationellasanktionerom Samordnadochintegreradtågtrafik[28]översyn.en- Arlandabananochi Mälardalsregionen.[25]Röster EU:sregcringskonfcrensom Ãlvsäkerhet.[40]hearingmedorganisationsföreträdure.debattörer- FramtidsanpassadGotlandstrafik.[42]forskare.och [77] EG-anpassadekörkorrsregler.[48]EU regeringskonferensen1996om Klimatförändringari trañkpolitiken.[64]institutionernasrapporter- Allmännakommunikationerför alla [70]synpunkteri övrigamedlemsländer.[80] -- Finansieringslösningarför Göteborgs-ochEU-kandidater12länder kanbli EU:ssom- Dennisöverenskommelsema.[82]medlemmar.[83]nya SMHl:sverksamhetsform[99]EttutvidgatEU möjligheterochproblem.-Sammanfattning seminariumi augusti1995.[101]ettav FinansdepartementetMedborgarnasEU frihetochsäkerhet- Gröndiesel miljö-ochhälsorisker.[3]Frågor unionenstredjepelareinförregerings- -om Lángtidsutredningen1995.[4]konferensen1996.[102]

Fulltekonomisktarbetsgivaransvar.[9]
ÖversynFörsvarsdepartementet skattebrottslagen.[10]av
MervärdesskattNyatidpunkterförMuskövarvetsframtid.[6] -redovisningochbetalning.[12]Analys Försvarsmaktensekonomi.[13]av Förmånerochsanktioner samladredovisning.[36]enEttsäkraresamhälle.[19] -Prognoser inkomster utgifter.över och [49]statensUtan Sverige.[20]stannar FörmånerochsanktionerStaden [21]vattenutanvatten. utgifterför administration.[56]Radioaktiva slår -ämnen jordbruki Skåne.[22]ut Översyn skattereglernaför stiftelserochideellaavBrist elektronikkomponenter.[23] föreningar.[63]GasmolnlamslårUppsala.[24] Naturgrusskatt, [67]m.m.Civilt bruk försvaretsav resurser- Betaltjänster.[69]regelverken,erfarenheter,helikoptrar.[29]



utredningar 1995offentligaStatens

förteckningSystematisk

Lägenhetsdata.[74] Civildepartementet
förändring [87]Försäkringsrörelsei [27]Regionalframtid bilagor,+Svenskari EU-tjänst.[89] medborgarkontor.[bl]Myndigltetsutövningvidåtaganden.[93]Omprövning statligaav
utbildning beskattning.[94]Personalavveckling, och Miljödepartementet

ochMiljöklassning bensin.[30]Alkylat avUtbildningsdepartementet
Ettvidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]KvalificeradeftergymnasialYrkeshögskolan- Grundvattenskydd.[45]yrkesutbildning.[38] pákärnavfallsomrádet1995.[50]Kunskapsläget[41]behörighetför högskolestudier.Allmän uppgiftförFastighetsbildning statengemensam-flygsäkerhetsFörslag internationelltettom ochkommun.[54]Norrköping-Linköping.[57]universiteti Skåne.[62]EttrenatreglerförBehörighetoch FörslagtillUrval. nya KärnavfallochMiljö. [90][71]antagningtill Universitetochhögskolor. hotbildförändras.EnanalysJordensklimat avför servicetill universitetochEttaktiebolag átgärdsstrategier.[96]ochglobalahögskolor [73]m.m. Miljöklassning snöskotrar.[97]av

ljällområden.[100]Hållbarutvecklingi landetsJordbruksdepartementet
[88]mångfalden.Del 1+2.Denbrukade

Arbetsmarknadsdepartementet
för [2]Arbetsföretag möjlighet arbetslösa.Enny- för arbetslösa.[7]Obligatoriskaarbetsplatskontakter

[34]för strukturomvandling.Kompetens
SwedishLabourMarketSomereflectionson

Policy.[39]
svenskforskaresNågrautländska syn

[39]arbetsmarknadspolitik.
styrningochrättssäkerhetEffektivare

asylprocessen.[46]i
asylärenden.[55]verksamhetsansvarförEttsamlat

[75]flyktingpolitik globaltperspektiv.Svensk i
invandrare.[76]Arbetetill

förarbetstidsdirektivochdesskonsekvenserEGzs
regelsystemet.[92]detsvenska

Kulturdepartementet
offentligmiljö. [18]Konsti

dagspress.[37]dagligablad stöd till svenskVárt - [84]Kulturpolitikensinriktning.
[84]inriktning i konhet.Kulturpolitikens -kulturpolitik1974--1994.[85]Tjugoárs

Näringsdepartementet
renodlatnäringsförbud.[l]Ett

Bilagedel.[14]ElmarknadNy +
ofred.Elförsörjningi [51]

[78]Rymdverksamheten.svenskaDen
bostadsmarknad1990-talets

[98]förstautvärdering.en-





STOCKHOLMPOSTADRESS:10647
TELEFONFAX 08-690oB-zo 90905021,

ISBN 91-38-20061-9
ISSN 0375-250X


