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Förord

konferenssammankallaunder 1996EU-ländemaskaMaastrichtfördragetEnligt en
undersökaKonferensen skaregeringar.medlemsländemasförföreträdaremed

står angivnade måländrasförbehöveri fördraget attbestämmelservilka somsom
med sikteskaFördragethär ägauppfyllas. Denkunna översynendär ska rumav

främst imedlemmar,vill bliländerantalmedutvidgasskaEU ett somatt
Östeuropa.Central- och

för arbetaregeringentillsatts96-kommittén har attparlamentariskaEUDen av
sakfrågor kanviktigareutredningarhuvuduppgifter: dels låtagöramed två somom

offentligastimulera dendelsregeringskonferensen,underbehandlaskomma att
för olika åsikterföreträdareochhuvudfrågorkonferensenskringdebatten ge

uppfattningar.sinaförtillfälle argumenteraatt

medskriñseriekommitténarbetsuppgiften utför denInom engersenareramen
årsinför 1996olika frågorbakgrundsanalyserochinformation av

hittills givitsskrifter harFöljande ut:regeringskonferens.

lägesrapportregeringskonferensEU:s en-- organisationsföreträdare,medhearingregeringskonferensEU:sRöster om -- 1995:77SOUoch forskaredebattörer
ochinstitutionemas1996regeringskonferensen rapporterEU om -- 1995:80medlemsländer SOUövrigasynpunkter i

medlemmar SOUkan bli EU:sländer12EU-kandidater nyasom--
1995:83

hearing iSammanfattningproblem.ochmöjligheterutvidgat EUEtt av en-- 1995:1011995. SOUaugusti
pelaretredjeunionenssäkerhet FrågorochfrihetEUMedborgarnas om-- 1995:1021996. SOUregeringskonferenseninför

införpelareandraEU:sFrågorförsvar.säkerhet,Omvärld, om- 1995:1111996. SOUregeringskonferensen

infördebattenstimuleramed96-kommitténs arbeteEU attviktig delEn av
härhearingar.Denochseminarier rapportenregeringskonferensenär att arrangera

svenskaseptember 199528hölls denseminariumsammanfattar omett som
sekretariatkommitténssammanställtshari EU. Textenerfarenheter av

Bolling.Anderspressekreterare

1995decemberStockholm i

SydowBjörn von
96-kommitténOrdförande i EU
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INLEDNING

höllskontrollmakt, öppenhet,seminarium Sverige i EU96-kommitténsEU -
förutomHotel. TankenStockholm Globeseptember 1995 attden 28 att,var
första niofrånerfarenheter desvenska EU-aktörersförmedlaallmäntrent

institutionella frågorna,deinblick imedlemskap,månaderna somengeav
kommitténregeringskonferensen1996underframträdandeplatshakommer att en

institutionella ochsärskild hearing, då debörjan 1996tillplanerar enav
ingående.behandlasfrågornakonstitutionella mer

deltagandeBrett

endainstitutioner. Detfrån EU:ssvenskafrämstDeltagare representantervar
förstainstansrätten,rättsinstanseni EU,domstolen. lägreDenundantaget varvar

MinisterrådetPernilla Lindh.svenskadomarenrepresenteradi formemellertid av
SverigesChristian Leffler frånHellström, ochEU-minister Matsföreträddes av

deerfarenheter arbeteti Coreperberättadevid EUrepresentationständiga avom -
ministerådet.underandraarbetsgrupperkommitté ochständigarepresentanternas -

Karlsson.0 Defrån revisionsrättenJanChrister ochkom AspkommissionenFrån
representeradeskommittologiförfarandets.k.deltar i detmyndighetersvenska som

ochHurtig Annakonkurrensverket. Gahrton,Bengtfrån PerMonica Widegrenav
Europaparlamentet.företräddeKinberg

AnderssonSpiraoch ChristophHedlund, Evajournalisterna EwadeltogDessutom
öppenhetoch insyn.handladeunder det omsompass

Öppet kvällsmöte

efterhölls kvällen96-k0mmitténsbrukligt efter EUSom arrangemang
möjlighetAllmänheten hadedärlokaler.offentligt iseminariet attmöteett samma

riksdagspartier.från samtligatill politikersvenskaEU-linjernafrågor deställa om





Del Maktbalans

mellanLikvärdigheten
intemedlemsländerna rubbas

cykel-på brukar kallasEUvanligt förekommandefinnsDet somsynen
intemåste hålla tiden förpå styrfart helagår projektet attteorin, attutsom

någon saknarpåmåste kommitshär haomkull. letramla somav
fartengårdet bromsacyklaterfarenhet cykling. Alla attattvet nersomav

då då.ochoch även stanna

detkabinett i kommissionen.för Anita lradinschefinledde ChristerS51 Asp,
det gårpåpekametaforen föranvändeunder seminariet. llanförsta attattpasset

vadverktygen förinstitutionernariktningar.i áirlillstyraatt nya
ansågmedlemsländernavill åstadkomma. Asp.

inblandadMontesquieu inte

Maktbalansenprogrampunkt,för sintycka rubrikensadesig inte riktigtHan om
forOrdetmaktbalansmellan institutionerna.medlemsländernaochmellan EU och

mellanfråga relationernadettill kalla kriget. tyckte Snararetankarna Asp. är om
institutionerna.

Strukturenmaktdelningslära.Montesquieusuppbyggnadhar aldrig byggtEUzs
medlemsländernaursprungligahåll i världen. Demotsvarighetsaknar annat

isin suveränitetområden lägga delarantalvalde begränsatatt ett enav
bredden.för undanvuxit påsamarbetetundankorg. Sedanhargemensam

försigfått bestämmaMontesquieusmodell hadevaltHade ennogmanman
kunde hanteramodellliG-länderna valdestatsbildning gång.federal somenen

fler områden, sadeinternationaliseringen allt Asp.ökandeden

Tre element

redogörelse:iEU-samarbetet sinsig på element iKabinettsehcten riktade tre
inflytandet.likvärdigheten, effektiviteten och

Dettamellan likvärdigaalltid samarbeteliGlilU-samarbctet har byggt parter.
regeringskonferensen,föreståndeändrasunder denförhållande kommer inte att

det faktumsig uttryck ilikvärdighetenTydligast tyckte hanmenadeAsp. taratt
enhällighet.grundläggandereglerna kräverfördraget deändringar iatt --

medlemsländernasinsiktenligtlikvärdighetenuttryck för Asp, attEtt är,annat om
vilketmellan demjämnasden specifika viktenbarakan fungerasamarbetet ut,om
detbetonadesamtidigti ministerrådet.i fördelningen Asp ärsker attrösterav

kompromisser,hittaförsökerdessa behöveranvändas.Manmycket sällan röster
på varandraslöpande arbetet lyssnarlikvärdiga. detdär lärparterna man



Denna likvärdighet i det dagliga arbetetkommer inte rubbas.argument. att

Oerhörd effektivitet

frågaI effektivitetEU:s intog ståndpunktAsp inte ofta hörs i debatten.om en som
Mitt intryck samarbetet oerhört effektivt. förvånandeär är Detatt är att man
lyckas såbra med tanke på alla de olika åsiktergör, och utgångspunktersom man

finns. emellertidHan enig med dem frågan effektivitetsom attvar som menar om
alltmer kommer hamna i fler medlemsländer tillkommer.att centrum som

Påverkan inleds tidigt

Hur inflytandet framställningens tredje element fungerar i kanEU baraman- -lära sig inifrån, menadeAsp. Jag hade intryck första dagenjag klev in isamma
ministerrådet jag första gången klev in i kommissionen:närsom som
utanförståendehade svenskarföre medlemskapet lite insiktmycket i hur man
påverkar beslutsprocessen kände till sakfrågorna och deäven olikaom-
ståndpunktema.

Asp starkt viktenpoängterade med i beslutsprocessenpå tidigtatt ettav vara
stadium. förslagenNär hamnar i kommissionens kollegium de redan omgivnaär

skapatspå tjänstemannanivå.Därefter det vecka innantar runtav en ram, som en
kommissionsledamötema fattar beslut. Under denna kanvecka den politiska
inriktningen förslagetpå förändras i grunden, finns kvar. hävdadeävenom ramen
Asp. I detta måsteskede alltså med för ha verkligt inflytande.att ettman vara

Mangrann uppslutning

Christer berättade vidare detAsp blir livlig debatt kring varjeatt nästanen
dagordningspukt kommissionsledasmöternasammanträder.Ledamöternasluternär

i till varje onsdag,eftersomde måstestort mötenasett mangrant vet attupp man
där för inflytande.utövaattvara

De förespråkar minskat antal kommissionsledamöter, inteså varje landett attsom
får minst saknar insikt utformningen förslagi hur går till,representant,en av
menadeAsp. Ländemas bryter olika erfarenheteroch kunskaperrepresentanter mot
varandra.Det i EU:s institutioner de enskilda ländernakan komma till insiktär om

det finns bättre lösningar i andra länder hur detta kanatt smärtsamt än vara.-

Brett bevakningsområde

Avslutningsvis berättadekabinettschef bara 20 hansarbeteAsp runtatt procentav
Anita särskildaGradins områden, d.v.s. rättsliga och inrikes frågorägnas och

kampen förskingring medel.EU:s Resten tiden går till bevakamot attav av
kommissionens övriga områden. Så arbetar också de andra kabinetten.



och vad organisationer,skaffa kunskaper lyssnar kabinettet då då påsigFör att
naturligtvisi olika frågor.riksdag i Sverigehar Menregering och säga taratt man

Washington ellerkan lika ringa tillinstruktioner från Stockholm. Viinga gärna
monolitiskt vakuum.vill. Vi arbetar inte i någotoch be råd viPeking om om

hålla isär formellt ochViktigt
inflytandeinformellt

påverkaha möjlighetdagligen, avgörande förNärvaron, kanske är att atten
från Konkurrensverket:Monica Widegrenkommissionen. Det sadei

sekretariat.internationella

svenskaChrister berättadehurtaladeunder Asp,Widegren, sammapasssomsom
förinflytande EU-arbetet. Sommyndigheter kan utöva över representant

och ihon själv i de kommittéer arbetsgrupperKonkurrensverket deltar
de områdenkonkurrensfrågor EU-nivåkommissionen arbetarmed ett avsom -

överlåtit beslutanderättåt EU.där medlemsländerna stor

delegeratkonkurrensområdethar ministerrådetfrågorna inomdelFör stor aven
detta ändamål tillsatt särskildatill kommissionen, författa besluträtten att som
kommittologin.beslutsförfarandebrukar kallaskommittéer. Detta

Många myndigheter i en

menademångfassetteradinstitution,kommissionenviktigt förståDet ärär att att en
kangeneraldirektorat, ochinnehåller 20Widegren. Den nästanöver vart ettsom

myndighetskultur.myndighet. liknar inte precis svenskDetseparatsom enses

skerdet sker formellt och dethålla isärEnligt Widegren måste somman som
inflytande.diskuterar medlemsländemasinfonnellt när man

Pådet lättast fåformella samarbetetDet är är att om.som grepp
tillinarbetade.instruktionerna hurreglernagedignaoch välkonkurrensområdetär

särskildRomfördraget ska följas 33 år gamla enartikel i85 och 86 är t.ex.
Förordningfrån 1962.

medsina ärendeni samarbetekommissionen ska handläggaDet näraär attsagt
hon självrådgivandekommittéberättadeWidegren.När denmedlemsstaterna, som

tyngd.har alla medlemsländersig i konkurrensärendenbrukar sitta i yttrar samma

Lyhörd lobbyism

tillfälliga arbetsgrupperdeInformell påverkan kan bl.a. utöva somgenomman
erfarenhetmycket vanliga. Minför frågor ochbildas olika är nyttär att ettsom

sadedet informella inflytandet,har sig det gällermedlemsland mycket lära näratt
beredskap insupagäller utveckla sin lyhördhet och sinWidegren. Det attatt nya

på lobbyism.erfarenheter. menadehon. bli bättreAtt



EFTERFÖLJANDE DISKUSSION

Språkfrågan besvärlig

Under den efterföljande frågestundenställdesinledningsvis Christer införAsp två
frågor, blir allt aktuellare i takt med EU utvidgas: hur många officiellaattsom
språk kan unionen ha, och hur många ledamöter kan kommissionen ha utan att
effektiviteten drabbas

Att bygga kommissionen ytterligare behöver inte nödvändigtvis innebäraut en
hemsko på effektiviteten, sade Ska medlemslandAsp. kunna påverka påett
kommissionsstadietmåstedet ha ledamot.en egen

Språkfrågan besvärlig, den måste till överläggning menadeär tas snart,men upp
dagAsp. l ska i ministerrådetkunna tala sitt språk. framtiden kanIegetman man

kanskeskära antaletmuntligen användaspråk tilldär eller fem, resoneradetrener
Asp. Det problemet gäller den skriftliga översättningen regler skastora av som
införas i medlemsländemaslagstiftning. det nödvändigtDär allt tillär översättsatt
alla språk.

Risk för k0rrid0rmygel

Siv Holma, Vänsterpartiets ledamot i EU 96-kommittén, undrade inteom
betoningen infonnelltpå inflytande i kommissionenkunde leda till alltför mycket
lobbyverksamhet och korridomtygel. formellaDe behövs förvägarna
demokratins skull, menadeHolma.

På det svaradeChrister formella inflytandetAsp det helt enkelt någotäratt man
får med i EU. Behovet informella pâverkansvägarkommer sigattgenom vara av

det här sig klassiskaförhandlingssituationer. inte möjligtDetröratt är attav om
nej till allt. Då marginaliseras konstruktivtBrasäga argument ettman. ger

samarbete.

Monica Widegren instämde:Just komma med goda haatt argument, attgenom
bestämt sig för vad ska driva för fråga och alltid medverka,attman genom vara
aktiv, kan inflytande. Något korridormygel det sig inte enligtrörman om,
Widegren.

Subsidiaritet med i bedömningen

Någon frågade också hur kommissionen tillämpar subsidiaritetsprincipen sedan
denna fördragsfástesi Maastricht.

Arbetet med bedömaalla förslag utifrån subsidiariteten kommit ihar gång,att nya
berättade Christer Kommissionen både varförska motivera visstAsp. ettnu
förslag läggs och förklara vilket det blir bättresätt genom en
gränsöverskridandelösning varje land beslutar for sig. påpekadeAspän attgenom

det europeiska projektet visserligen ska användas till lösaatt att
gränsöverskridandeproblem, dessai och för sig inte alltid behöverattmen vara
stora.



Öppenhet inflytandeochDel

inlettsinsyn harökadProcess mot

få negativaskulledettai EUöppenhet ärökad attvanligt motEtt argument
ochöppenhetmellankonfliktsådanEneffektiviteten.forkonsekvenser
EU-från SverigesLefflerChristianfinns, sadejag inteeffektivitet tror

inflytande iochöppenhetinleddeHanBryssel. passetrepresentation i om
institutionerna.

ochstärkaEU,forsiktnödvändigpå attöppenhetenhävdade tvärtom ärLeffler att
inblandadeallanämligen äreffektiviteten närfrämjakommerden somrent attav - arbete kommerderas attresultatetblir medvetna atti beslutsprocessen avom

granskashela vägen.

EU-samarbetet,iflera nivåeruttrycktillkommainflytande börMedborgarnas
formerolikaEuropaparlamentet,nationell nivå,Leffler:ansåg genomgenom

mättkräverAllt detta stortinstitutioner. ettövrigadirektkontakt med avav
insyn.

durkslagEtt

andratillförhållandeiEUandramånga gör,menade, liksom attLeffler
durkslag.institutionaliseratrelativtorganisationer öppet,internationella ettär

sinkända förländeriomfattning äribland i änläckerinformation störreut som
och deöppenhetenformellamellan denskiljaviktigtdetöppenhet. Men är att

kodifieras.i dag behöverfinnsöppenhetfakiskaläckagen. Deninformella som

inte såkanskedet ärsärskilt äveninteformella insynen storär ännuDen om- sigspriderviktigfråganMedvetenheten ärvanligen tror. attviilla omsom ökadpågåendeför denStartskottet motberättade Leffler.snabbt, processen
Maastrichtfördraget.folkomröstningenförstaDanmarksnej i denöppenhet omvar

1992,höstenEdinburghochBirminghamibehandladesunder toppmötenaFrågan
återkommandevaritdärefter har denoch tema.ett

uppförandekods.k. attministerrådetbeslutadedecember 1993I genom en
regelEU-handlingar. Dennatillmöjliga tillgångskulle ha störstaallmänheten
finns,till undantagmöjligheterdeutsträckningvissemellertid ifortas somav
Menvid tolkning.givitshittillsLefflerenligtdessutommöjligheter ensom

ändrashär.attityden är väg att

kommissioneniFramsteg

Leffler:tyckteframsteg,exempelflerauppvisarKommissionen
offentliggörs.framförslag läggsAlla som- riktlinjernaallmännadär degrönböcker,vit- elleroña s.k.föregåsFörslagen av- hearingar.ellermålenoch presenteras.

finnsregelbundet. Denplanerasförslagvilka upprättaslistaEn över som-



dessutom inlagd på Internet.
Mindre sjättedel dem begärtän handlingar från kommissionenut haren av som-

nekats.

Känsligt i ministerrådet

I ministerrådet det däremotsvårare bådeär objektivt och subjektivt uppnåatt- -Öppenhetöppenhet,menadeLeffler. i kommissionenhandlar till delenstörsta om
handlingsoffentlighet. Ministerrådetsarbetehar karaktären förhandling,ren mer av

och offentliggöra underatt pågående där skulle i mångapapper process
medlemsstaters förhandlingsoffentlighet.ögon sessom

Hur skadligt det dåmedöppenheti ministerrådetsförhandlingar Skullevore man
besluta total öppenhetfinge korridorsuppgörelser, trodde Leffler. Enom mer
framkomlig menadehan försöka finnaväg begränsadlösning,att därvore en mer
respekt visas för diverse länders önskemål inte offentliggöra allaattom
överväganden.

Leffler tyckte från svensk sida måste försökaatt även sig in i andrasättaman
länders öppenhetsfrågoma.Han sadesig förvånad hur direkta,översyn vara
operativa och konstruktiva diskussionerna under arbetet i ministerrådet ochär
andra EU-institutioner jämfört med andra internationella Oron hos vissaorgan.
länder ökadöver öppenhet skulle omöjliggöra denna direkthetatt ochen
konstruktiva anda genuin, enligt Leffler.är

Viktigt steg

Den uppförandekod beslutades1993 innebar sina brister EU-trotssom att- -ländema för första gångenenades slagsöppenhetsprincipska gälla i deatt ettom
institutionerna. Avslag på begäran få handlingar måstegemensamma att utom

Ävenmotiveras. tillämpningen enligt svensk inte tillräckligt braär ärom syn
detta ändå viktigt steg, menadeLeffler.ett

informationRiktad till pressen
Även Ewa Hedlund, EU-journalist i Bryssel, beskrev kontrasten mellan den
faktiska öppenheten och vad allmänhet och journalister formellt kan få veta
i EU-organen. Hon kallade den rådande hållningen en sluten läckage-
politik.

Inställningen till öppenhetvarierar hel del mellan medlemsländerna.Efter deten
på Mallorca i septembertoppmötet 1995 valde regeringscheferextra talatre att

direkt med joumalistema efter första dagensöverläggningar, Sveriges,Danmarks
och Finlands, berättadeHedlund. Se, vilken öppenhet, reaktionen i andravar
länder.

Svenskajournalister fostrade i offentlighetsprincipensär anda. jobbarDe isom
Bryssel får dock ställa in sig på andra villkor. Det läcker från tillEU-organen



sadeHedlund. har intresseofta selektiva, Deläckagenjournalister, är sommen
lämpliga få delmedier de tyckervälja vilkaläcka kan är mest attutatt avav

informationen.

öppenhetolikaOlika organ -

menadekanskeinte såkonstigt,domstolen.institutionen Detslutna ärDen ärmest
imellan domstolen ochskriftväxlingdet mycketHedlund, eftersom parternaär

Hedlund badhearingarmedhålls emellertidmål. Iblandpågående öppna parterna.
fallet mellanhearing den gälldeprotokollet från sådanfånyligen utatt en

handlingar frånmöjligheten fåministerrådetGuardianochtidningen The att utom
hemligstämplats,handlingen.Den hadedomstolen ville inte lämnarådet. Men ut

varit offentlig.själva hearingentrots att

Hedlund,försiggår, enligtjournalisterna oftast vadministerrådetl vet som
arbetsmarknadensjämförde med situationenuppgifter läckereftersom Hon närut.

undersläppa olika sakerförhandlar. har intresseSverige Mani att utparter av
hålls införministerrådetsdebatterAllt flerförhandlingarnas gång. öppnanuav

huvuddelen debatternaskabeslutfattadesdörrar. Våren 1995 ett att varaavom
inte beslutet.framgår dockvilkaöppna av-

iblandsåden institutionen. DetEuropaparlamentet är öppetär öppnaste att man
Parlamentetssade Hedlund.vad pågår,förvirrad och osäkerblir över som
hålls otalfått inbjudan. Dessutomför demutskottsmöten ettär öppna som en

presskonferenser,briefmgar m.m.

diarierRörigt utan

HedlundstängdadörrarEU-joumalister i Brysselupplever dåochVar tognär
exempel:följandebl.a. upp

lagstiñare, fortfarandedet fungerarProtokollen från ministerrådet, ärnär som-
detta under diskussion.tillgängliga,inte äräven om

slutet.Kommissionens interna arbeteär- oftahos kommissionenalltmängderDe är öppna ärtrotssomav papper- förstår språket.eftersom intesvårtillgängliga ändå, man
måstevilket det rörigt för journalisterna. Maninga diarier,Det finns gör- finns för kunna få i det.naturligtvis dokument att tagettveta att

lagförslagpresskonferenskommissionenhållerovanligtDet inte ettär att omen
oñaFörklaringentillgängligt för journalisterna.själva förslaget finns ärutan att

förlitatill del måstefaktum EU-joumalistema såsprâkforbistringen. Det att stor
viktigtHedlund. oerhörtproblem, ansåg Detsig muntliga källor ärpå är ett stort

analysersjälvständigtkanjournalisterna inteha skriftliga underlag.Annars göraatt
slutsatser.och dra



Positiva signaler

Trots allt finns positiva signaler, sammanfattade Hedlund.Ewa Hon nämnde
särskilt ministerrådets debatter och reflexionsgruppens införöppna
regeringskonferensen 1996 genomgångarefter varje framstegettmöte stort
jämfört med Maastrichtförberedelserna. Hon berättade också Sverigesatt
representationregelbundet går igenom med svenskajournalister vad stårsom
dagordningen.

Öppenhetstest långtSJF: efterEUav

Sverige

tvåDe journalisterna Christoph tidningenAndersson, Journalisten, och Eva
Spira, Statstjänstemannen, har tid arbetat med undersöka denatten nya
öppenheten i EU:s jämförtoch den med situationen i Sverige. Deorgan
presenterade någratillsammans under seminariet sina resultat.av

Christoph Anderssonberättadeförst Svenskajoumalistförbundet gjordeatt ett stort
Öppenhetstesti Sverige i våras,vilket beklämmanderesultat. Exempelvisettgav
förekom hemligstämpling myndighetersEU-dokumentredani och departementsav
diarier. det har blivit sedandess,sadeAndersson. kanMen bättre Allmänheten

igenomi dag gå EU-handlingar hos statsrådsberedningeni för ändamålett.ex. en
upprättad datatenninal.

Papper polissamarbeteom

bådaI de journalisternas jämförande undersökning begärdede handlingar20ut
angåendedet framtida polisorganetEuropol, delshos ministerrådetgemensamma -

enligheti med den uppförandekod beslutades dels hos1993 se ovan,som
justititedepartementet och rikspolisstyrelsen.

Ministerrådet lämnade i första de begärdahandlingarna, plusomgången tvåut av
franska, Efterbrev på berättadeAndersson. Journalisternaöverklagade.ett en

månad släpptes ytterligare handlingar, medan förblev hemliga medtvå 16
hänvisning till den allmänna säkerheten.

detFrån svenskajustitiedepartementetoch rikspolisstyrelsen fick Andersson och
Spira emellertid helt eller de önskade handlingarna;två heltdelvis 18 20ut av var
hemligstämplade, fyra hemliga.delvisvar

Diskussioner personuppgifterom

Vad det då ministerrådet ville lämna Enligt Andersson rörde deinte utvar
förhemliga handlingarna bl.a. diskussioner hur enskilda ska till fåväga attom

uppgifter spaningsregister.sig själva i Europols planeradeut om gemensamma
hemligaAndra handlade vad Europol överhuvud ska sysslatagetpapper om

med.



och andrajournalisterhar insynsvenskarkonstaterade änstörreAndersson att
höllSpiegel påtyskakollega DerEn påandra medlemsländer. attimedborgare

i Sverige.möjligheternafick hörastolen hantrilla när omav

domstolsprocessDyr

domstolvidare till EU:sjournalisternagick de bådaministerrådetavslageniEfter
falletdomstolen skaforbeskedetfick där taforstainstansrätten. De att att upp

demåstefler handlingar,borde lämnaministerrådetundersöka utoch om
vadalltsåDetkostaradvokat äradvokat. Enföreträdas stora manav pengar.en

Vilkai Sverige.fåttEuropol,handlingarfor 16 uthamåste att ut somom
Andersson.undradeprocessdriva dennamöjlighetmedborgareharvanliga att

rättskulturer skaOlika enas

mellanstatligadelar deninnehållet ikort forredogjorde därefterSpiraEva av
spaningsregistret,upprättandetforprincipernaEuropol-konventionen,bl.a. somav

hela EU.polismyndigheternatillgängligt for överska vara

principeroch olikarättskulturerolikamed såmångapåpekadeproblemenSpira att
kritisksärskiltregler. Hon moti dessadataskydd skaför vargemensammaenas

uppgifter inte fårspaningsregistret,forprinciperna sägerpunkt i attsomen
denkommerEnligt Spiradålig dager.Europol iställakankomma ut som

kringbestämmelsernaanledningmedändrasdatalagen behövasvenska att av
spaningsregistret.

EFTERFÖLJANDE DISKUSSION

kommissionenbedömningar inomOlika

problem fåhañberättade han utför Jordens även attEn vänner attrepresentant
handlingar frånfalluppförandekoden i dettai enlighet medhandlingar - olika delarsåundrade detuttunning.ozonlagrets Han ärkommissionen attomom

bedömningar.olikakommissionen kan göraav

kommissionendiarier iinförandethuruvidafrågor ställdesYtterligare avom
Sverigeoch hurinformationenkvalitetenskulle förbättramöjligen agerarom

Spira.Anderssonochbeskrivitsi de fall avsom

kvalitetenförbättraDiarier skulle

bedömningar iolikaska intekommissionenolika delarna göraDe av
verkligheten. Honidet såHedlund. Fasttyckteöppenhetsfrågor, Ewa är nog
skulleinformationenskvalitet. Deskulle öka göravidare diarier atttrodde att man

EU-arbetet.kontinuiteten ifick överblick över
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OcksåChristian Leffler menade hanteringen handlingar bordeatt enhetligav vara
inom kommissionen, påpekade valt decentraliseradhandläggning.attmen man en
Han passadepå framföra densvenskauppfattningen inför regeringskonferensenatt
1996 huvudprincipen allmänhetenstillgång tillatt handlingar bör införas iom

fördrag.EU:s

Borde kanske ligga i första pelaren

AngåendeEuropol sadeLeffler det, såvitt han visste, medlemsstaternaatt är som
vilka uppgifter ska lämnas tillavgör det spaningsregistret.Isom gemensamma

övrigt ansåghan fallet Europol visar polissamarbetetkanske bordeatt ligga iatt
förstaEU:s pelare, där alla befintliga regler öppenhet och allaom

kontrollfunktioner finns. Men Europol-konventionenskullesäga ha kommitatt att
till i tysthet vilket Anderssonoch Spira inne på tycker jag märkligt. Detärvar
står detta samarbetei Maastrichtfordraget.om

SvenskaJoumalistförbundets förfrågningar har redan lett till förbättringar i EUzs
öppenhet, hävdadeLeffler vidare. En konkret förbättring alla begärär att utsom
handlingar hädanefter ska få på språk de själva Detanvänt.svar samma som
pågår utvecklig här. Ländernakommer långsamttill insikt intedet såen ärattom
farligt lämna handlingar, och hemlighållande kanske leder tillatt ut att större
tråkigheter öppenhet.än

Pernilla Lindh, Sveriges i förstainstansrätten,kommenterade konrepresentant
uppgifterna det krävs advokat för överklaga avslag begäranatt att attom om
få handlingar. berättadeHon kan få rättshjälp i domstolen,ut ochatt man numera

kravet på advokat dessutom under omprövning.att är
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politiska lägetDel 3. Det

går vägSverigesUtvecklingen
månader vi varitniopåverka under deEUhar kunnat snartSverige

ochjämställdhets-inom miljö-,detFrämst gällermedlemmar.
seminariet.underEU-minister Mats Hellströmöppenhetsfrågorna. Det sade

iFinancial Times,tidningenden brittiskaciterade bl.a.Hellström som en
subtilt,inflytande ärmedlemsländernasdeskrivitanalys att mennya

slående.

iparadomrâden EU-SverigesnämndepåverkansområdenHellström ärDe tre av
dessa frågor,nöjd med utfallet irelativt ävensade sigarbetet. Han omvara

utvecklingenblandade,gäller öppenheten trotserfarenheterna det är attnär men
Sverigesallt går väg.

Öppenhet står effektivitetinte mot

protokollministerrådetsfåmedarbetarberättadeHellström attatt numan
oña ställerChristian Leffler,vände sig, liksomoffentliga. Han emot att man

bestickande,påDet äreffektiviteten öppenheten. är argument ytanettmot som
öka ochskulle effektivitetenVarförmycket lite för sig.enligt mig harsommen

beslutettilldel underlagetindividerfärrebli bättrebesluten tarsom av

skillnaden mellanupplevde bekymmersamkulturkrock Hellström ärEn somannan
sköts. EU-ministerrådetsvilketmötestradition och det mötensvensk sätt

rådet deti allmännabristen effektivitetförvånadsadesigministern övervara
inteoch lågt.blandar högt Detmöts. Man ärutrikesministrarnaministerråd där

agendangjortPR-konsultprecis någon som

lågt valdeltagandeskäl tillGemensamt

vecka föreoch halvEuropaparlamentetenvalet tilldeltagandet ilågaDet en
valdeförfaktor demdet fannsflera skäl,seminariet hade somgemensamenmen

borta,någonting långtuppleverHellström: EUmenadeinte rösta, somatt somman
betonaville Hellströmregeringskonferensen årInförberör själv.knappast nästaen

berörför medborgarna.Frågorrelevantfördrag blirvikten EU:s somatt merav
fria rörlighetenoch denbrottsligheten överbl.a. miljö, kampenallmänhetenär mot

förmedlemsländerstöd från andraoch taVi får attgränserna. uppmernu mer
sakfrågor.sådanahär

positionerunderlag förSöker brett

Vi tycker iinstitutionella frågorna merdedå Sverige inteVarfor betonar
detska, precisinstitutionella frågorna näri depositionernaregeringen att som

ståndpunktermellan olikabred debattgrundadepågrundlagsfrågor,gäller envara
jämställdhet,miljö,sakfrågoma,det gällersade Hellström. Näri landet, som

Sverige.stöd iredan har brettvi viarbetslösheten,kampen ettattmot tror
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I fråga EU:s utvidgning sadeEU-ministem Sverige inte kommerom att svävaatt
på målet: det avgörande fråga. Vi hade inte varitär EU-medlemmaren nu om
inte fallit. Därför kan inte till ländernaisäga jo, det bramuren öst att ärnu

ni har demokrati och så, ni för fattigaatt för kommaär med i EU.attmen

Men utvidgning kommer naturligtvis kräva Förändringari EU, inte baraatten av
de institutionella spelreglerna, också den jordbrukspolitikenutan av gemensamma
och strukturfondema. 1999upphör den nuvarandebudgetplanen,vilket innebär att
jordbrukspolitiken måste då i vilket fallöver helst.ses som

Späckad dagordning

Hellström visadepå hur full EU:s dagordning kommer bli kring 1997-98 i detatt -allt sammanfaller.närmaste Sex månader efter regeringskonferensen ska
medlemskapsforhandlingarinledas med kandidatländema.Ungefär samtidigt ska

förstaEMU:s beslut inleda den tredje fasen fattas och budgetenatt skaom
omförhandlas. Dessutom ska samtliga EU:s parlament under periodsamma
godkänna eller avslå slutreslultatet regeringskonferensen.Detta scenario gårav
inte planlägga förhand.påatt

För inte denna föreståendemass-förändring bliratt 22 ingaett moment att-beslut fattas,eftersom måste in andrabeslut förstvänta krävs omfattandeettman -analytiskt arbete, menadeHellström. Regeringskonferensen måste i alla fall på
något det blir den viktigastesätt uppgiften underlätta för kommandeen- -utvidgning EU.av

EFTERFÖLJANDE DISKUSSION

Redovisar regeringen röstning

StephenLindholm från Svenskajoumalistförbundet undrade Sverige avvaktarom
andra medlemsländers hållning i öppenhetsfråganoch regeringen attom avser

konkreta förslag till ändringar i fördragetpresentera det gäller öppenhet. Ennär
fråga ställdes huruvida regeringenslöfte från före folkomröstningenannan om att

alltid redovisa hur den i ministerrådet, andraröstat länder det,oavsett görom
gäller.

Regeringen ska tillsammans med riksdagen undersöka Sverige kan föreslåom
konkreta fördragsändringar ökad öppenhet,svaradeMats Hellström. Angåendeom
omröstningama i ministerrådet sadehan alla omröstningar i praktikenatt numera
offentliggörs, och Sverige arbetar den enfaldiga regel fortfarandeatt emot som
möjliggör hemlighällande. Självklart ska vi alltid offentliggöraett hur vi har
röstat.

18



självklarhetingenFolkomröstning

resultatetfolkomröstningÄr för hållaverkabereddHellström att avatt omen
förhandpåsvårtnågon. Detundrade vetaregeringskonferensen är att om

EU-ministem.svaradefolkomröstning,kräverregeringskonferensenresultatet enav
olikautfalletfolkomröstningarsak:ocksåpåTänk avomarrangerarmeren
iEU-arbetet vårtintegreradettid kommerdesto längre ta attförhandlingar, att
hasig förbestämmerinnan attför två gångertänka sigmåsteland. Man enman

folkomröstning.





finansiell kontrollochRättsligDel 4.

rättsskyddetförviktigDomstolen

institutionförstainstansrätti EU:sLindh svensk domarePernilla är somen-
inledde sittLindhdomstolen.avlasta1980-talet föri slutettillkom attav

EU-viktigt fördet ärhurpå med betonaseminarietanförande att
finns.båda institutionernarättsligaderättsskyddmedborgarnas att

dettaLindh menadeinstans.rättsskipandeofta EU:s attframställsDomstolen som
också kommitLänderna harmodifikation. överensmedsanning omär en

kommit tilldessareglerdomstolen EU:stolkar närreglerna. Däremot som
ofta har.vilket dekompromisserpolitiska -

Lindh.berättademycketberedsdomstolen och förstainstanrättenfall iAlla noga,
del pånoggrannhetberor tillkontroll. attgod rättslig Denna storDet sker en

medsamladeregelverk,de ingår i EUzsprejudicerande ettblirdomsluten som-
kallas0rd brukar EU:s acquis.franskt

från lillebrorSynpunkter

rapport Även lillebrorregeringskonferensen1996.inforhar skrivitDomstolen en
Lindhtill diskussionerna.bidragmed vissahar kommitförstainstansrätten

synpunkter:redovisadenågra rättensav

mindredomstolen,fler fallharfler anställdabehöver änRätten menman--
personalstyrka.

eftersomdåligt,domstolar i EUregionalalagts fram ärförslagDet omsom- unionen.rättstillämpningen inomenhetligarisk bryter dendå finnsdet att man
lösning.någon braspecialdomstolari EUhellerskäl inteAv voresamma-

bli problemdomare kanFler

antal domaremed utökatbraLindh detutvidgning EU ansågVid ettatt voreen av
avdelningar. Iolikainommål däreftersom olikaförstainstansrätten, avgörsi

därhuvudregelneftersommenadehon,bli problem,det däremotdomstolen kan
närvarande.samtliga domaremedplenum, d.v.s.målen iavgörsär att

SamtidigtLindh.sadei rummet,med 25 domarebli svårt dömakanDet att
förproblemblirland. Detdomarelegitimiteten medökar förstås ettperen

politikerna lösa.att



Svårt EU-utgifter igranska enskilda
länder

En mellan Sverige EU finansiellskillnad och det gäller kontrollnär ärstor
detdet dubbelkommando, parallella finns fdr kontrollerasystem attsom

utbetalningar Om inte financial controller godkännerav pengar. en en
utbetalning principkan den i inte äga Det berättade Jan O Karlsson,rum.
Sveriges i revisionsrätten.representant

kontrollen hur EU:s används i revisionsrätten.Den ägerexterna av pengar rum
inrättad Dessförinnan skedde kontrollen huvudsakligen i de enskilda1977.
medlemsländerna.Granskningenomfattarheladen budgetenoch allagemensamma

Europeiskainvesteringsbanken,ElB.utomorgan

Utbetalning centraltsker inte

kommer frånl-luvudproblemetför revisionsrätten 100 inkomsternaäratt procentav
enskilda medlemsländerna.och utbetalningarnasker i de För80 attprocent av

fungera bra krävs alltså sammanjämkningrevisionen ska på sättett en av
medlemsländernaskontrollsystem, menadeKarlsson.

effektivitet öppenhet.RedovisningenHan ansågockså ökad kräver ökadatt aven
ha möjlighetutbetalningar medlemsländernaska ske och skai öppet, attman

utkräva ansvar.

för hela EUVill bli institution

Även redovisade institution har for synpunkterO Karlsson del vad hansJan en av
inför regeringskonferensen:

för hela unionen. inteRevisionsrätten erkännas institutionbehöver som en-
inom utrikes- och säkerhetspolitikenoch debara för d.v.s.EG även agera

rättsliga frågorna.och inrikes
vidare med ärendentill domstolen denRevisionsrättenmåstekunna gå om-

genomföra kontroller.inte kan sinasättannat

återuppbyggnadFinansiering av

kontrollerauppfattning revisionsrättenkunnaEnligt Karlssons personliga måste
säkerhetspolitiken.utrikes- och Hanutbetalningarna inom den gemensamma

återuppbyggnadHercegovina, EUexemplifierade med fallet iMostar vars
finansierar.

inomsynpunkter domstolensroll: den måstekunnaKarlsson hadeockså agera
inom deträttsliga och inrikes frågorna.tredje pelaren, de sättsamma som

flaggat förSärskilttraditionella EEG-samarbetet.menade han. närnu man
förenkling EU.av
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Politisk kontrollDel

Öppen församling med

språkbekymmer
kontrollenpå kallats den politiskaseminarietvadförSom representanter som

frånpolitisk sekreterareochtvå ledamöterEU deltogi en
för vad de upplevtredogörelsemed sininleddeDeEuropaparlamentet. var

dåligt i församlingen.respektivebrasom

det starkapositiv sidatycktevänsterpartiet ärHurtig frånBengt att engagemangen
märkts i detoch miljödemokratirättigheter,mänskligafrågorför somom

knappdå det råddedess,juni 1994. Innanblev invalt iparlament ensom
menadeför dessafrågor,med intressetdet beväntmajoritet,konservativ sämrevar

Hurtig.

dagordningSen

Hurtig.dagordning, ansåg Denparlamentetssakernanegativade ärEn merav
anförande.visstförberettproblematisktvilketmycket ettbestäms ärsent, manom

dagordningen. Ettdiskussionerhårdabli ganska annat stortkan oftaDet om
tillalltidfinns intespråken:dokumentde många översattanämndeproblem han är

samtidigttroddedåliga. Hurtigiblandfinnsöversättningarsvenska,och de ärsom
tillfrån politikernareaktioneralltför lite översättama.det förekommeratt av

historia,kompliceradvidareSessionerparlamentetsunder ärOmröstningarna en
vad dedå det svårts.k. splitOfta användsHurtig. ärtyckte attBengt vote, greppa

Ändringar i det sista,sker inomröstning.föremål förjustförslag innebär ärsom
inte har såEuropaparlamentetgladfel. Jagdet lätt storoch ärrösta attär att

resolution.knarkliberaligenommakt röstarnär t.ex. enman

ldeologiskt samarbete

sidan:den positivapunkter påförde främst frammiljöpartiet,Gahrton,Per tre

utbytevad det innebärarbetsplats,med alltinternationellParlamentetär aven- hand med ideologiskai förstasamarbetarManerfarenheter gränserna.överav
vänner.

miljöfrågomas betydelse.förförståelsefinnsDet storen- införaVårt förslagriksdagen.Församlingen attänär öppen öppnare en-- diskussion,raktoffentlighetsprincip i EUsvensk utanantogs avav,
rättsutskottet.

menadeHannegativakontot.mångfalden språkpå detplaceradeOcksåGahrton av
ställsdettaofficiella,EU-språk skaalla när motdet självklartär attatt menvara

ledamöterna:olöslig förblir ekvationenpolitiskt arbetesträvan göra ett gottatt
med.tre-fyra språk för hängaminstmåste kunnaMan att



Han exempel på vansinniga översättningar han hört ochgav sett, som
ñskepolitik för det romanskaPESC gemensam utrikes- och säkerhetspolitik;
liknar de romanskaspråkens0rd för fisk, och drog slutsatsen språkproblemetatt

olösligt.är

Federalistisk inriktning

Europaparlamentetdomineras väldigt federalistiskastämningar,enligt Gahrton.av
Han sadesig ha uppfattat den inställning råder neutralitet ochatt militärär attsom

Ävenalliansfrihet svek unionen. funktionalistiskaär EG-anhängareett mot mer
borde dessastämningari vitögat.se

Gahrton vidare frågan de ersättningarparlamentarikernafår förtog arbeteupp om
och det pågick i medierna debatt dettavid tidpunkten för seminariet.resor en om
Det helt OK får bra med förär sitt jobb.att Däremotgöra skaattman pengar

inte kunna välja i första hand berika sig sin parlamentspost, sadeatt denman
miljöpartistiske parlamentsledamoten.

Agendan borde begränsas

KinbergAnna politisk sekreterare för den moderataär partigruppen i
Europaparlamentet. Hon bekräftade mycket det negativa de bådaav som
föregåendetalarna arbetsförhållandena:det rörigt och kaotiskt iblandsagt ärom -har ledamöternainför omröstning inte fått dagordningeneller underlageten ens
till det de ska Parlamentet borde begränsasin agendaoch interösta röstaom. om

Östtimor,avlägsnafrågor sadeKinberg. Det för övrigt åsiktt.ex.som var en som
delades Per Gahrton.av

Samtidigt parlamentet viktigt politiskt menadeKinberg.är Hit kommerett torg,
alla med inflytande förr eller viktigt,Det tyckte hon, de olikaär attsenare.
nationella parlamentenhåller kontaktenmed ledamöternai Europaparlamentet,så

de kan hängamed i den politiska debatteni Europa.att

Kinberg sade sig också uppskatta den informella dialog mellanägersom rum
partigruppema i parlamentet och kommissionen. Dialogen viss insyn iger en
arbetet med lägga fram förslag. Moderaternavill emellertid initiativrättenatt att
i EU ska ligga kvar hos kommissionen,påpekadehon.

Demokratin kräver större engagemang

Bengt Hurtig anslöt sig till vad Kinberg sade de nationella parlarnenten:hanom
ansåg de överhuvud måste sig i EU-processemaföratt taget attengagera mer
samarbetetska få demokratisk legitimitet.

Den federalistiska lösningen på problemen med bristande ochengagemang
bristande demokratisk legitimitet härså dåligt det bara så längeär att är
Europaparlamentetinte har verklig makt, sade Gahrton.Per tyckte däremotHan
själv det de nationella parlamenten måste på hugget.är EU-att som vara mer
nämnden måste tänder



parlamentsvalGemensamma

hållahuruvida det brafrågafick attParlamentsrepresentantema voreomen
varjeför val iställetiEuropaparlamentetval till separatagemensamma

sinfördel han frånfrågan.kluven i EnGahrtonmedlemsland, varnu.som
iflerskullesådant grönakundeståndpunktpolitiska systernettatt gese var

skeptiska.bådaövrigaDeparlamentet. var

demska lösaHuralla berättatspråkproblemgällde defrågaEn manom.annan
skadetdemokratisk synvinkeloacceptabelt attdet ärDe att urtre ense omvar

Europaparlamentet.ledamot ikunna bliförspråki flerakunskaper attkrävas
sigbara användaövergå tillskulleföreslogpubliken attiNågon avatt man

utesluten.lösning heltsådanmenade ärGahrtonengelska. att en

Ersättningar överses

utgår förallt deframför togsersättningar,Parlamentsledamötemas resor,som
reglernavälHurtig har de generösaEnligtdiskussion. Bengttillockså nuupp

ansträngdekonomiParlamentetsför ärföremålochuppmärksammats översyn.är
sadeHurtig. Gahrtonsade Pertolkning,förkostnadernade ökadedelvis p.g.a.nu,
slagsnågotkommasinsemellankanledamöterna attde svenskasig enasomatttro

ska hmiteras.reseersättningarnaformoralisk kod hur

EuropaparlamentsvaltillValdeltagandetlåga nästadetskaHur extremtman upp
folkbildningsuppgift. HangigantiskförestårHurtigEnligt Bengt1999 varen

EU-frågorna. Närkanmenadeintehansvenskajoumalisterna,dekritisk mot som
reseersättningarledamötemasintesakfrågomaochbörja skrivadeska omom
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