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statsrådetTill HellströmMats
Enligt Maastrichtfördraget skall EU-ländema under 1996 sammankalla konferens meden
företrädare for medlemsländemas regeringar. Konferensen skall undersöka vilka bestämmel-

i fördraget behöver ändras för målde står angivna där skall kunna uppfyllas.attser som som
Den här fördraget skall ocksåöversynen med sikte EU skall utvidgasäga medattav rum

Östeuropa.länderantal vill bli medlemmar, främst i Central- ochett som
Regeringen tillsatte den 9 1995 parlamentarisk utredning inför års1996mars en reger-

ingskonferens Dir. 1995:15. Kommittén har antagit 96-kommittén.EU Ordförandenamnet
Övrigariksdagsman Björn Sydowär s. ledamöter Berit Andnor Birgits, Friggeboärvon

fp, Siv Holma v, Göran Lennmarker m, Berit Löfstedt s, Helena Nilsson c, Mats
Odell kds, Marianne Samuelsson mp, Yvonne Sandberg-Fries s, Sten Tolgfors m.

ingårI kommitténs departementsrådetsekretariat Ingrid Larén Marklund huvudsek-
reterare, docent Gullan Gidlund sekreterare och redaktör Anders Bolling pressekreterare.

låtaKommittén har delsuppdraget utredningar viktigare sakfrågorgöra kanatt om som
komma regeringskonferensen,behandlas vid dels stimulera den offentliga debatten kringatt
regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare åsiktsriktningarfor olika utrymme attge

uppfattningar.för sinaargumentera

Expertrapporter

för den första huvuduppgiftenInom har EU 96-kommittén givit inom främstexperterramen
statsförvaltning, universitet och forskningsinstitut i uppdrag analysera antalnärmareatt ett

frågorviktiga kan komma behandlas under regeringskonferensen. mål-viktigEnattsom
med expenuppdragensättning har varit bygga kompetens i Sverige kring EU:satt upp en

framtidsfrågor inte minst i förhållande till övriga medlemsländer och institu-EU:sstora -
Därför det krävtstioner. har ganska brett utredningsfält. Uppdragen gäller i huvudsakett

frågekomplex:följande
insyn och öppenhet,-

framtida såvälEU:s utvidgning konsekvenser genomförande bl.a. behovensom av an-- -
relationerna småpassning, mellan och och andra maktrelationer,stora stater

subsidiaritetsprincipen,-
demokratiskaden kontrollen Europaparlamentets de nationellaoch parlamentens roller,-

maktbalansen mellan institutionerna effektivitetenoch i beslutsfattandet,
instrument för legitimitet folkomröstningar och möjligheten fördrag,EU:ssägaatt upp-
EU-medborgarskap och mänskliga rättigheter,-
miljöpolitik,-

-jämställdhet,
regionalpolitik,-



säkerhetspolitik,utrikes- ochgemensam-
frågor.och inrikesrättsliga-

tjugo96-kommitténEU expertuppsatser.Sammanlagt runtpresenterar
utvidgning.sjätte Denalla behandlar EU:sinnehåller fyraskriftFöreliggande rapporter, som

Åke profes-Dellenbrant,skrivitshar Janutvidgningen,infordemokratikravetforsta, avom
instituti-Statsvetenskapligavidstudier i Europa,särskiltrelationer, östrainternationellaisor

Europaforskning,för Göte-vidLindahl CentrumUmeå universitet, och docent Rutgeronen,
ochrättsliga aspekter harutvidgningenstvå handlaruniversitet. Rapportborgs omnummer

möjligheterna tillgenomgångföljerDärefterKaj Hobér.advokatenförfattats avenav
gjordi olika hastighetergeometri EUetts.k. variabelintegrationekonomisk avgenom

Handelshögskolan,geografi videkonomiskinternationelliprofessorAlvstam,GöranClaes
kanslirådet Ninna Rösiö förredogörslutligen,den fjärdeuniversitet. IGöteborgs uppsatsen,

självaFörfattarnamedlemskapsvillkoren.föreventuella konsekvenserutvidgningens svarar
innehållet i sinaför rapporter.

också givitsharskrifter medFöljande ut:expertuppsatser
Jemeck.Subsidiaritetsprincipen i EU Magnus1995:123,SOU- Janerikmaktbalanserkomplexitet ochEU:seffektivare. OmEnklare och1995:131,SOU-

Lysén.Gidlund, Göran
ekonomiskthistoriskt ochöstintegrationsamspel. EU:sUtvidgning och1995:132,SOU ur- ÅkeMalmborg,Mikael afidentitetsbytesvensktsmåstat-stormakt:Förhållandetperspektiv.

Sundelius.Andersson, BengtE
arbetet i EUerfarenheterstatstjänstemänsSvenskaår med EU.1996:6, EttSOU av-

Pålsson.ThomasprojektledareStatskontoret;
regeringskon-säkerhetspolitik införochutrikes-intresse. EU:svitalt1996:7, AvSOU-

Lindahl.Herolf,Gunilla Rutgerferensen

skrifterAndra

i allmänsmåskrifter,seriekommittén mersidan ut somVid expertuppsatsema engerav
sammanfattar semi-ochregeringskonferenseninförproblemområdenolikaform presenterar

bl.a.distribuerasgratis ochskrifterDessa ärkommitténhearingarnarier och arrangerat.som
behandlarDe ämnentio skrifter1996 harfebruariHittillsbibliotek. getts ut.allatill landets

institutionernas in-utvidgningframtidaunionenspelare,tredjeandra ochförsta,EU:ssom
kommitténhearingarseminarier ochsammanfattarNågra skrifterspelregler. ar-somterna

rangerat.

1996februariStockholm i

SydowBjörn von
96-kommitténi EUOrdförande
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Abstract

EnlargementSixthEU’sand theCriterionThe Democracy
ofrise numbersouth givestheandUnion the toof the European toenlargement eastThe to a

of the EU enlargementpoliticalthis study, thesolved. Inneed be aspectswhichproblems to
thediscussingemphasized wheneconomic factorsoften,Quitefocussed. wereare

indispensablelarger EUof futurefunctioningfor theproject. However,enlargement a
stability.democraticofsufficient degreememberthethat states possessa

democraciesstableforrequirementsthe EUclear howcompletelyUnfortunately, not
fromOriginatinggeneralin ratherformulatedinterpreteted, they terms.should be areas

evaluating theforthisselectedbeenhavefollowing reportthetheorysciencepolitical areas
andpartiesmembership:EUapply forwill partyappliedalreadywhich have orstates

observation oftheandshifts ofbehavior,electoral governments,andelectionssystems,
rights.human

forexplanationsmultivariatetherethatconcludesciencepoliticalworks inTheoretical are
experience anddemocraticHowever,democracy.consolidatedofestablishmentthe a

countriesThecentral importance.ofberegardedgenerallycooperationof totraditions are
CzechPoland, theLithuania,Latvia,Estonia,following:thethis studydiscussed in are

Malta.andSlovenia, CyprusBulgaria,Romania,Hungary,Slovakia,Republic,
democraticinproblemsfewcomparativelySouth EuropeanThe states posetwo

beforesolvedbehaveof problemsnumbercountries, toEuropeanconsolidation. the EastIn a
traditionsdemocratichere,alsoestablished. Butbewilldemocracyconsolidatedandfulla

forunproblematicrelativelyregardedbeRepublicCzech caseTheessential. must as aare
Slovenia,andPoland, HungaryBalticfor theThe states,enlargement.EU truesame

Incoutriesestablished in thesebeen yet.democracies haveconsolidated notfullyalthough
longer phasethatindicateswhichbeproblemscoutries theremaining greater, atothe appear

will beadjustmentof necessary.
of viewdemocratic pointfromevaluatedenlargement-future EUthewhole,theOn aas -
especiallydevelopment,offactorsotherAnd alsotediousandlongbeto process.aappears

democracyconcluded thatbeconsidered. Thus, notbecultural,andeconomic must can
membership.for EUconditionbutsuflicient necessaryaa

stability,politicalconsolidation, systems,democratic partyenlargement,words: EUKey
rights.humanformation,elections, government



Demokratikravet och
sjätteEU:s utvidgning

ÅkeJan Dellenbrant

och Rutger Lindahl

EU:s definition demokrati
"Varje europeisk får ansöka bli medlem unionen"stat Europafdrdrag,att 1995.om av

återfinnsmeningDenna i Maastrichtfördraget från 1991. Den överfördes från Romfördraget
ändringenoch den enda i bestod ordet "gemenskapen"texten i Romfördragetsatt artikelav

"unionen"237 byttes i Maastrichtfördragetsmot artikel O. Formuleringen antyder detatt
råder beträffandeöppenhet antagande unionsmedlemmar.stor I artikelns andraav nya sty-
cke dock villkoren föratt medlem och de anpassningarattanges upptas däri-som som

nödvändigablir skall fastställas i avtal mellan medlemsstaterna och dengenom ett an-
Ibid..sökande staten" Därigenom antyds EU kan kräva, det denatt utöver ansökandeatt

skall "europeisk" vilket i sig kan svårtstaten frågaivara skallävenatt statenvara nog- -,
uppfylla ytterligare antal krav. Vilka dessa emellertid inteett är i fördragstexten. Attanges
medlemsländerna förutsätts demokratier framgår bl.a. i artikel iF Maastricht-vara textenav
fördraget. De skall också respektera skyddet de grundläggande mänskliga fri- och rät-av
tigheterna Ibid..

dennaI förutsättningarna för sjätte utvidgning ståruppsats EU demokratikravetom en av
i Eftersom det hittills allmänt funnitscentrum. tendens till lägga tonviktstörst deatten
ekonomiska kriterierna, detta utmärkt tillfälle påvisaär betydelsenett de grundläg-att av
gande demokratikrav ställs EU. Det väsentligt ocksåär de politiska kravensom attupp av
blir tillgodosedda inför framtida utvidgning och betydelse dessa uppmärksammas iatten av

politiskaden debatten.
Kommissionären DG 1A Hans den Brock uppehöll sig i tal nyligen vid utvidg-van ett

ningsproblematiken och framhöll då bl.a. följande: "Lika betydelsefull konsolideringensom
demokrati och stabilitet sundär makroekonomisk politik och ekonomiskav reform" ECen

COM Speech/95/ 128. Ett slutgiltigt ställningstagande till framtida utvidgning måsteEUav
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viktområden beaktas. Vilkendessainom bäggeutvecklingenvilkenanalys, ipåbygga en
från tidigareerfarenhetervilketberor,ställningstagandetslutligadetviddemtillmätssom
ekonomiskaochpolitiskaaktuellapå detutsträckningivisar,anslutningsforhandlingar stor

i Europa.läget
1995Öst- betraktasMedelhavsregioneniCentraleuropaochBaltikum,i samtTolv stater

ansöktofficiellt hardeminte alla ännui EU,medlemmar ompotentiella även avomsom
Slovaki-Tjeckien,Polen,Litauen,Lettland,Estland,länder ärmedlemskap. De avsessom

två sistnämndaMalta. DeochBulgarien CypernRumänien,Slovenien, samtUngern,en,
eftermånadermedlemskapsförhandlingarfå inledalöftegivitssidafrån sexEU:shar attom

våren 1996. Till dessaunderinledsEUregeringskonferens inomdenavslutandet somav
ansökerochansökan,erhållit avslagtidigareredanTurkiet, som nuläggaskan ensom

337EC,Rep.23rd Gen.Albanientullunionen,handi första ss.medlem samtbliatt avom
be-genomgång endastdock denna etti attkommerländertvå sistnämnda gesff.. Dessa

gränsat utrymme.
avgörandefålösning kommerproblemrad attaktualiserar enutvidgningEn varsenny

till-betydelseVilken2000-talet.inledningenunderi Europautvecklingenförbetydelse av
mellan EUrelationernautvecklingenigrundfaktoremademokratiskadeegentligen avmäts

påkravpreciserade EU:sväl ärHurEU-medlemskapförintresseuttalatdeoch stater som
demokratikravidag EU:snämndadeuppfyllerutsträckning staternavilkenpunkt Idenna

bris-korrigeringarföroch hurkonstateras utbrister avkanpunkterPå vilka prognosenser
EUutvidgningpå framtidaför planernaallt dettabetyderVad avterna en

Bakgrund
samarbetetkoncentreradesårförsta tjugotreintegrationsprocessenseuropeiskaUnder den

Västtyskland. IochNederländernaLuxemburg,Italien,Frankrike,Belgien,ländertill sex
erfarenhetnäraliggandetidsmässigtfannsTyskland,Italien ochnämligentvå dessa, enav

bil-infördiskussionernaförberedandeUnder desamhällssystem.odemokratisktklanettav
säkra de-till behovetreferenserförekom att1950stålgemenskapen avochKol-dandet av

utvecklin-bakgrundminstintegjordesDetta motvästeuropeiska avmokratin i de staterna.
Öst- Centraleuropa.ochifolkdemokratiemade s.k.inomgen

medlemskapförhandlingar1960-taletoch1950- re-underomgångar fördes omfleraI
ansågsStorbritannienvästeuropeiskaantalytterligare stater.medassociering ettspektive
utanförställa sigsjälvtvaldemedlemskap attstå1950-talet närmastunder ettredan men

tillsammanskandidater,naturligasågsÄven SverigeochDanmark, Norgesamarbetet. som
stabilaanseddaÖsterrike. samtligaländerDessaoch somSchweizandrablandmed var

nationellatill dethänsynfrämstskäl,emellertid andradetfallSverigesdemokratier. I var
tilltendensemaförochneutralitetspolitikenförförtroendetinternationella orosåväl som

under dennapolitikområden,nationellavitalaandrabeslutsfattande inom somöverstatligt
f..1211991,Lindahl och Larsson,medlemskapfrågan ss.avgjordetid om
genomfördesStorbritannien utanIrland ochDanmark,med1973utvidgningenförstaDen

självklartansågsländernanämnda ettdemokratikravet. Dediskussionegentlignågon om
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det uppenbartsätt tänkta inte tydligt utformademotsvara grundkravet attmen represente-
demokratiska samhällssystem.ra
Grekland korn bli i den utvidgningsfasen.andra Inför den grekiskaatt ensamt anslutning-
anfördes bl.a. behov bevara och utveckla det demokratiskaett iatt Grek-en av systemet

land. Hänvisning gjordes direkt till förhållandena årenunder då1967-74 militärjuntaen
styrde landet. Under perioden 1967-73 Grekland formellt fortfarande demokrati medvar en

civil regering, i realiteten innehades makten överstejunta. 1973 avskaffadesen men av en
monarkin och militärdiktatur infördes. Denna tvingades avgå 1974. Den regering, till-som

efter detträdde hållitsparlamentsval under hösten 1974, gjorde klart den önskadeatt att att
Grekland möjligt skulle bli medlem i EG. Kommissionen påreagerade den grekiskasnarast
propån med konstatera landet inte uppfyllde de ekonomiska grundkraven.att Denatt gre-
kiska regeringen underströk därvid EG-medlemskap skulle utomordentligt bety-att ett vara
delsefullt för stärka det demokratiska i landet och markera landets samhörighetatt systemet
med de västeuropeiska demokratiema. ministerrådEG:s accepterade denna argumentation,
och förhandlingar medlemskap inleddes 1976 Nugent, 1995. Grekland blev medlemom

EG 1981.av
Demokratifaktom kom aktualiseras i samband med den tredje utvidgningenävenatt som

innefattade Portugal Bådaoch Spanien. länderna hade fram till mitten 1970-talet styrtsav
vilkaregimer inte hyllade de demokratiska principerna. I Portugal störtades diktaturre-av

gimen under Antonio de Oliveira Salazar slutgiltigt oblodig militärkupp 1974,genom en
och i Spanien upphörde general Francisco Francos diktaturregim dennes död 1975.genom
Både Spanien och Portugal hade aktualiserat frågan associering med gemenskapemaom
redan i början 1960-talet och samtidigt aviserat framtida medlemskap fanns med iatt ettav
långtidsplaneringen. förhöllEG sig under 1960- och början något1970-talet avvaktandeav
i sina relationer till bådadessa diktaturstater.

ansökte1977 de regimema, vilka visat tydlig ambition införa demokrati,attnya en om
medlemskap i två årEG. Portugal hade 1976, efter den nrilitärkupp avslutade diktatur-som
perioden, antagit demokratisk författning. För Spaniens del dröjde det till 1978 innanen en

demokratisk författning kunde båda fallen fanns klara påI det tecken krafterantas. attny
inom det militära etablissemanget behållaville del sin tidigare starka maktpositionen av

råddeoch viss frågai denna fram till i Såbörjan 1980-talet. 1981senten oro av som ge-
nomfördes Spanieni kuppförsök officerare.lett misslyckadesKuppen bl.a.ett attav genom

Carlos avstånd frånkung Juan anstiftarna kuppen och stödde demokratin.tog av
Från sida återEG:s det främst tvåproblem rörande de möjlighet tillstaternasvar anpass-

ning inom ekonomiska områdetdet ståkom i under medlemskapsförhand-att centrumsom
lingama. uppenbartEtt behov stablilisera det politiska läget på Pyreneiska halvönattav
spelade emellertid viktig roll för de avtal ledde till medlemskap 1986.en som

Det tyska enandet 1990 innebar också EG:s fjärde utvidgning. En tankarna bakom deav
båda tyska regeringarnas beslut på mycket kort tid genomföra enandet säkra denatt attvar
politiska stabiliteten i Tyskland förhållanden.och demokratiskaöstra EG ställdegarantera
sig helt bakom denna politik. ansågs ocksåDen betydelse för demokratiseringspro-vara av

Öst-i de övriga i och Centraleuropa.staternacessen
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kyligtfickAnsökani EG.medlemskap mot-ettansökanTurkietlämnade1987 omen
så-uppfyllamöjligheterTurkietstillhänvisade attkommissionenoch attEGinomtagande

skulledetdåliga föralltförekonomiska villkoren att me-politiska varadeväl de varsom
och 783.punkterna 781EC,21st Gen. Rep.förhandlingarinledaningsfullt att

med-Malta sinaochCypernÖsterrike inlämnade1990medlemskap.ansökte1989 om
1995Finland och Norge.Schweiz,Sverige, ut-följdedärefterochlemskapsansökningar,

Österrike med-blevSverige ochFinland,gången och mediför femteEG/EU attvidgades
då tilldemokratifrågan knutenochnämndesrörande CyperndiskussioneniEndastlemmar.
befolkningenturkcypriotiska delenrespektiveden grek-mellankonflikten avrådandeden

Ibid..
centraleuropeiskaochi de staternarespektiveBaltikum öst-iåteruppståndnaI de staterna

relationer tillpolitiskaekonomiska ochfördjupadeönskemål främsttidigtframfördes om
Europarå-ochNATOEG/EU,organisationertillhanddärmed i förstaoch somVästeuropa
vilka kravpreciseraorganisationernaönskemål tvingadesdessahanterakunnadet. För att

in-planerades. Kravförbindelservilkamed näraochmedlemsstater staterställdessom
prioritet.högstatillhörde demområdetdemokratiskadet gavssomom

demokratikravenPrecisering av
Öst- och Cen-itillrelationerEG/EU:s staternaomfattningenochinnehållet iFrågan avom

EG/EU-olikadeplatsframskjutentidigtRyssland ficktillBaltikum entraleuropa, samt
utveck-förliksomdemokratiseringsarbetetstöd förBehovetdagordning.institutionemas av

prioriteradetidigtuppfattadesmarknadsekonomioch somförgrunderna rättsstatlandet av
forAssistancePoland/HungaryPHAREstödprogrammet1989Redanområden. antogs

fram-områden och därnämndadessainriktades treEconomyof theRestructuring som
ekonomiskt stöderhållandeförförutsättningdessa avinomutvecklingeni somangavssteg

of the Euro-ActivitiestheGeneral ReportXXVIIthff.;1591993, onal.,Andersson et ss.
ff..2371994,Communities, ss.pean

de ak-starkt tillskedetidigtiredanrelateradesriktning ettöstligiEUUtvidgningen av
västligatill deförmåga aknytastill derasoch attutvecklingekonomiskatuella staternas

Europeiskafördragetratiñceringenefterdirektoch ommedsamband avIekonomiema.
Baltikumimedsamarbetet samtklart staternastod detMaastrichtfördraget attunionen
för EU-statemanödvändigtdetsådant sättÖst- utvecklades attCentraleuropa varettoch

preci-medlemskapförvillkorenmedlemskapsintresserade attde staternaförliksomsjälva
konflikterframtidaförebyggamissförstånd ochundvikaförskeskulleserades. Detta att

medlemskapsfrågor.respektiveassocierings-uppstå ikundesom
utvidg-förgrundernafastlades1992LissabonirådetsEuropeiska mötemedsambandI

3/92, 12.suppl.Bull. EC,EFTA-statemaansökandede s.hand medi förstaEUning av Öst- Centraleu-ochiintressetår riktadesföljande mot staternaKöpenhamniVid toppmötet
Östeuropa så skallönskarochCentral-i"dedärvid somkonstaterades staterattDetropa.

associeratsåAnslutning ettäger snartunionen.Europeiska somrummedlemmarbli av
innefattarmedlemskap attskyldigheterde genompåtaga sig ettkapabeltland somär att
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och politiska krav ställs. Medlemskap kräver kandidatlan-uppfylla de ekonomiska attsom
uppnått institutioner demokrati,stabilitet hos de rättsordning,det har garanterarsom

fungeranderättigheter respekt för och skydd minoriteter, existensenmänskliga och av av en
förmåga utstå och de marknadskraftermarknadsekonomi liksom den konkurrensatt somen

förmåga påtagaMedlemskap förutsätter kandidatens siginom Unionen.förekommer att
fasthållande målsättningen med politisk, ekonomisk ochskyldigheter inkluderar av ensom

6/93, 13.union" Bull. ECmonetär s.
demokratiområdet fråninom Förekommer i rad EU:skring kravResonemang texteren

pluralism flerpartisystem, fria och demokratiska val,dessa bl.a. ochinstitutioner. I talas om
ocksåförekommer i defri opinionsbildning, mediernas frihet, Detta Euro-liksom m.m.om

Östeuropai Baltikum Jfr. COMslutits och Central- ochpaavtal mellan EU samtstatersom
1993.93 Final, 18 February

åren referenserdå frågan utvidgning under de harfall EU:s berörsde flestaI senasteom
frånfrån l-lelsingforskonferensen 1975 och Parisstadgangjorts hand till slutakteni första

demokratiskfastslås kriterier Denbåda fallen antal grundläggande1990. I stat.ett en
återfinns i Parisstadgansgenomgången demokratikrav Annex Iutförligamest av

f..Aktstycken, serie 11:45, 60Utrikesdepartementet, 1991, Ny ss
ingår demokratikrav.vad i EU:semellertid aktuell samlad bildsaknasTyvärr en av som
sammanfattning vadförfattarna beslutat sig förbakgrund harMot denna göraatt en av som

från föruttalanden företrädare EU.officiella dokument ochframkommit analysen avur
analysen situationen i deunderlag för den följandeförteckningDenna utgör staterav som

imedlemskap EU.intresse föranmält
de väsentliga fomellagenomgång befintligt EU-material vid handenEn att mestgerav

demokratiområdet för följande:medlemskap i EUkriterierna inom är
nationellutvecklade fungerande demokratiska institutioner ochoch stabiltFullt re-

nivå.gional/lokal
Beslutsfattande alla nivåer lag.offentliga i enlighet med gällande

skyddadKonstitutionellt partier och organisationer.frihet för bildande politiskaav
skyddadeKonstitutionellt fri- rättigheter för medborgar-grundläggande mänskliga och4.

deltagande i politiski politisk verksamhetdeltagainklunderande rättighet t.ex.attna -
deltaga i val.inneha politiska uppdrag,opinionsbildning ochsöka samt-,

tryckfrihetsområdet.skydd inom yttrande- ochKonstitutionellt
tillfredsställandeval medPå demokratiska grunder genomförda fria och allmänna ge-

respektive regionala/lokala styrandefolkmeningen vid bildande regeringnomslag or-avav
och granska genomförandetobservatörer följaTillstånd för inhemska och utländska attgan.

regionala/lokala allmänna val.nationella ochav
minoriteter.Konstitutionellt skydd för etniska, religiösa, etc.,

utvidgade kontakterhänvisas successivtvad ofta till behovUtöver avsom ovan anges
åå EU-länder ochorganisationer, i sidan denpolitiska institutioner, partier,mellan etc., ena

ÖppenhetÖsteuropa, Ryssland. för dennaii länder i Baltikum, Central- ochandra typsamt
betydelse för den fortsattakunskaps- erfarenhetsutbytepraktiskt och storavanses varaav

demokratiseringsprocessen nyligenikonsolideringen samhällssystemen de därstaterav



förockså betydelseFinal, 13 July, 1994. De94 320,Jfr. COMinletts storanses vara av
konflikterför lösandeochrelationer mellangodaetablerandet utangrannstater an-avav

framgår stabiliseringspakt under-våld. dendirekteller Dettahotvändande somavomav
f..Bull. 3-1995, 118i Paris i 1995 EUfemtiotaltecknades staterett ss.marsav

statsvetenskaplig forskning hartidigarehjälp resultatbakgrund och meddennaMot avav
intresse för medlem-visat konkreti dedet politiskagenomgången systemet stater somav

forhållanenaaktuellahuvudområden. första studeras dedetfyra Förinriktatsskap i EU
politiska organisationskulturenbeträffande denutvecklingstendensen partisystemet,och

stårgenomförda allmänna valoch hittillsValsystemetopinionsbildningen.politiskaoch den
huvudområdet fasta genomfö-tredjedelen analysen. Detför den andrai tarcentrum av

EU allt kraftigareuppmärksammar denfjärdemedan detregeringsskiften,randet un-avav
föroch skydd minoriteter.för mänskliga rättigheterbetydelsen respektderstrukna av

konsolideringDemokratins
konsolideringsfas, därdemokratiskfortfarande ibefinner sigösteuropeiska ländernaDe en

västerländsk meningdemokratikännetecknaregenskaperinte allaflestade en avsommen
givetvis grund-organisationsväsendeparti-stabilt och ärföreligger. Förekomsten ett enav

betydandehar gjortösteuropeiska länderFlerademokratimodellen.västerländskai densten
sydeuropeiskaavslutad. I deinte heltområde, ehuru ärdetta ännuframsteg processen

betydligt längre. Kon-fortskriditmedlemskap i harEUaspirerarländer processensom
efter den inle-andra fasen,forskare denStatsvetenskapligaenligtsolideringsfasen utgör

konstitutioneroch medutvecklingen. Idemokratiskai den utar-transitionen, attdande nya
ökat,politiska beslutsprocessemadeltagandet i defolkligahållits och detval harfriabetats,

konsolideringsfas kandemokratin. Dennaverklig etableringperiodinträder om-avaven
denhistoriska bakgrunden ochdenberoendetidsperioder,eller kortarefatta längre ur-

karaktär Shin, 1994.omvälvningenssprungliga
etablerad. emeller-demokrati Detstabil ärkonsolideringsfasens slutVid antages varaen

Enligtegentligen innebär.stabil demokrativaduppgift klargöra statsveta-tid ingen lätt att
regeringsskiften viktigfredligadubblakan förekomstenHuntingtonSamel P. vara enavren

regeringsskiftefredligtenda utgördemokratiskt Ettstabiliteten hos system.mätare ettav
vinnarna detdemokrati. förstDetkonsoliderad närtillräckligt kriterium ärinte avett

Huntingtonsregeringskonstellationytterligaremakten tillöverlämnarvaletandra somnyen
266 f..Huntington,uppfyllt 1991,kriterium är ss.

förklararbeskriver ochförhållandenkomplexaforskare pekarAndra upp-sommer
ÖsteuropaidemokratiseringsfasenUnder den tidigastabila demokratier. antogskomsten av

stödetbidraga starkt tillsamhälletförväntningarförhållanden och ökandeekonomiska
övervunnits hareuforinden inledandesärskilt sedanEfter hand ochdemokratin.för --
goda konstitutio-såsom förekomstenpolitiska förklaringar,förskjutits tilltyngdpunkten av

Över demokratiskterfarenheterhuvud historiskaharfungerande valsystem.väloch avner
italienska de-sin denWhitefield, 1995. I analysochfokuseras Evanskommit att avstyre
traditionemashistoriskaoch desociala kontextensdenpekar Robert D. Putnammokratin
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demokratin. Frivilligtbetydelse för samarbete, social infrastruktur och socialt kapital är
nyckelord för väl fungerande demokrati. Italien kan betydandePutnams I skillnader ien

samarbetsklimatet framhållerskönjas mellan Norditalien och PutnamMezzogiorno. att
ÖsteuropaRyssland och kan komma karakteriseras konflikter södra Itali-att av samma som
kan komma Moskvas framtid""Palermo Putnam, 1993, 183.att representeraen: s.

såledesforskare pekar de politiska och sociala bakgmndsfaktoremasFlera betydelse
måste någonstabil demokrati. Demokratin bygga formför uppkomsten histo-av en av

folkligt i såsom Tjeckoslovakienrisk tradition inflytande politiken i och i mindre ut-av -
Estland Lettland. Om den demokratiska traditionen saknas,sträckning i och det sannoliktär

lång anspråk.konsolideringsfasen tid iatt tar
nämndes i inledningen kan partistrukturen, väljarbeteendet, regeringsbildningarnaSom

för minoriteter viktiga indikatorer demokratins funktionssättoch skyddet representera
observationer områ-och konsolidering. det följande skall antal inom dessagraden I ettav

de och sydeuropeiska potentiella ansökarstatema redovisas.den rörande öst-

organisationerPartier och

långsiktigtskallparti- och organisationsväsendet kunna verka krävsFör sättettatt mer
någorlunda åtminstonekännetecknas hög grad stabilitet, dvs.partisystemetatt av en av

behållanågot några måste flera grunddragen i ideologin.partier existera val och Ieller över
föränderligt partisystem,östeuropeiska länder finns flytande och snabbt därflera ett nya

och kanske försvinna helt vidpartier väljs in i parlamenten for splittras kom-att senare
Sartori "fluidity" för beskriva denna partisystemmande använderval. att typtermen av

1976.Sanori,
På tydligt stabila partisystem i fyra de östeuropeiska län-tid har det utvecklats avsenare

emellertid delvisnämligen i Litauen, Polen, Tjeckien och Ungem. Dessa olikaderna, är av
relativt stabil center-högerallians, medan i de övrigaTjeckien dominerar län-karaktär. I en

partierna postkommunistema med uttalad socialde-reformerade kommunistiskaderna de
orientering starkaste kraften.mokratisk denutgör

valt välkomna Tjeckien förstaDet intressant konstatera OECD östeuro-är att att att som
Tjeckiens ickesocialistiska orientering konsekventa genomförandepeiska land. samt av

Tjeckienmarknadsekonomi torde ha utgjort faktorer betydelse för OECD:s beslut. harav
påverkats frånpolitiska pendelrörelsen höger till känne-inte lika tydligt den vänster, somav

årsösteuropeiska Under euforins tid, efter 1989-91 händel-tecknat de flesta andra länder.
mångadominerade högerorienterad politik i östeuropeiska länder och formell poli-ser, en

tisk demokrati infördes samtidigt liberalt inriktad marknadsekonomi snabbt etable-som en
rades i Estland, Polen och Tjeckoslovakien.länder som

någon emellertid pendelnEfter tid svängde den politiska till Stora be-vänster. grupper av
introduktionenfolkningen visade sitt missnöje med den snabba marknadsekonomi, vil-av

fick social utslagning och fattigdom iögonenfallande resultat.ken som
framstår den tjeckiskaVid bedömningen de östeuropeiska länderna det klart att re-av

frånuppnått samhällsomvandlingen kommunism tillpubliken betydande resultat i väster-
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och acceptabel eko-kombinera politisk stabilitetTjeckien har lyckatsdemokrati.ländsk
östeuropeiskainträdeskrav allaTjeckien borde komma EU:snomisk tillväxt. närmast av

länder.
premiär-partiet, under ledningSamhälldemokratiskadominerande partiet ODS,Det av

ekonomisk politik. ODSkonsekvent nyliberalförsökt föraVaclav Klaus, harminister en
Samhälls-koalitionspartner ODAmåste till sinaemellertid hänsyntarepresentanter

socialtpartier,två kristdemokratiskaalliansen ochdemokratiska representerar en mersom
såstundtals varit be-harsamhällsomvandlingen. Konfliktemaorienterad stora attsyn

vänstervågframtida skulle1995. Enkoalitionskrig Transition,teckningen myntats no.
sig det socialdemo-opinionsmätningama befinnerEnligti Tjeckien.möjligdock ävenvara

omgruppering-parlamentariskavissaskulle efterstark frammarsch ochpartietkratiska - Å andra sidan har1996.regering efter valettjeckiskledakunna centrum-en nyar -
sammanslagning ODSgenomfördnyligensin ställninghögerpartiema stärkt avgenom en
positivt till den politiskabidraganågot kunnaparti, skullekristdemokratisktoch ett som

Poll, 1995.konsolideringen IVVM
i Litauen,majoriteter finnspolitiskamed etablerade ävenpartisystemRelativt stabila

poli-dominerar denpostkommunistiska partierfrågahäroch Ungern. DetPolen är somom
genomgått funda-partiernapostkommunistiskatyder deAlla teckentiska att enscenen.

partier. Omsocialdemokratiskagenuinade bör betraktasomdaning ochmental att somnu
lägeförändringspotential. Ipartier viktigdessariktigt ett gynnsamtdetta är representerar en

försociala reformerviktigagenomförapartier kunnafrån skulle dessastöd EUmedoch —- fortgår ireforrneringenekonomiskasnabbaeffekterna dennegativalindra de somatt av
politisk rollspelakunnaskulle härigenompartiernapostkommunistiskaländer. Dedessa en

välfärds-uppbyggnadenspelade undersociademokratemanordiskadeliknande den avsom
ställning iframträdandefåtthar redansociala dimensionensamhällena i Den en mernorr.

politik.ländersdessa
partierna medpostkommunistiskalikställa dedefinitivtför tidigtEmellertid detär re-att

på derasvisatinteharsådana. Postkommunistemasocialdemokratiska ännu attguljära prov
bördemokrati. Detbibehållande politiskmedsvåra samhällskriserlösakunnatledare har av

partier sannoliktikommunisterna dessamånga f.d.påpekas desammanhangetdock i att av
kommunist-utnyttjatföre 1989/91kommunisterövertygadevarit heltaldrig utan snarare

föreliggerpolitisk karriär. Detregimen endaden gamla göradet under sättetpartiet attsom
å sidan ochPolen och Ungerni Litauen,postkommunistemaartskillnad mellanäven enaen

återupprätta slagsönskardeå andra;i Ryssland denkommunister ettZiuganovs senare
sovjetvälde.

Inled-inleddes 1991.själständighetsperiodensplittrati LitauenPartisystemet närvar
vid valen 1992 skapa-redanparti,Sajudis politiskafolkfrontendomineradeningsvis men

arbetarpartiet underdemokratiskaLitauiskaför LDDP,majoritet i parlamentetstabildes en
litauiskadenår sittflerabehöll under överBrazauskas. LDDPAlgirdasledning greppav

har fortsattReforrnema i Litauentill president.Brazauskas valdesväljarkåren och även un-
bland andra före-oppositionen,medfortskonflikter harledning, ehuru bittrader LDDP:s

partietkonservativadetledare förLandsbergis,premiärministern Vytautasförreträdd av
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vänsterorienterade dominerar litauiskdet LDDP1994. Men ävenTransition, omno.
1995 vid handenhelt oföränderligt. Lokala val under depolitik, inte partisystemetär attgav

31 Marchviss frammarsch Baltic Service, 1995.rörelserna Newskonservativa var
kännetecknades Polen ekonomiskaförsta åren efter händelserna 1989/91Under de av

stabiltinstabilitet. etablerades partisystemmed politisk 1993kombineradeframsteg ett mer
år Demokratiska vänsteralliansen, och dessVid valet detta fick SLD,vänsterdominans.med

två tredjedels majoritet i parlamentet sejm. Noteras bör dockbondepartiet PSL,allierade,
på utanför parlamentet och delagts partier hamnat30 rösterna attprocentatt somavca.
i sejmen i de flesta fall baserade valsamverkanvunnit inträdekonstellationer ärsom

gäller inte minst SLD.dettapartier ochmellan flera grupper;
Kwasniewski,vänsteralliansens kandidat, Alexander knapptnovember 1995I pre-vann

dominans blev härige-sittande presidenten, Lech Walesa. Vänsternssidentvalet denmot
majoritet i sejmen, de bildardess allierade har regeringvänsteralliansen ochtotal; stornom

naturligt andra partier,fått på presidentposten. detta läge detsin kandidat I äroch har attnu
liten roll. opposi-konservativa sidan, spelar Detoch denpolitikens störstai centrum en

platserna i sejmenomfattar endast 15Frihetsunionen UW,tionspaniet, procentca. av
1994.Transition, no.

Även politiken. Landets utveckling under denpostkommunistemadominerari Ungern
från kännetecknades ekonomiska fram-kommunismenfrigörelsenperioden efterförsta av

till den politiska mit-dominerade partier högerinstabilitet. Efter 1989politiskochsteg om
Så småningom stod det klartreformer genomfördes.långtgående ekonomiskaoch att enten

ekonomiska omdaningen. Viddenbefolkningen inte accepteradeden ungerskamajoritet av
socialistpartiet MSP under Gyulaåterkom det postkommunistiska Ungerskavalet 1994

valde MSP:s ledare ii parlamenteLTrots dettaerövrade absolut majoritetochHorn atten
tidigare konservativaSDK. Detsig centrumpartiet Fridemokratemaliera medregeringen

litet parti med tioDemokratiskt reducerades tillregeringspaniet forum HDF ett pro-ca.
parlamentet 1994.platsemai Transition,cent no.av

politiken kännetecknat dependelrörelse ii Ungern illustrerar denUtvecklingen som
kom partierfria ungerska valet 1990Vid det förstaösteuropeiska länder efter 1989.flesta

långtgående ekonomiskagenomfördetill ochmaktenpolitikenstill höger centrum re-om
frånbefrielseneuforinbefolkningen. Närde i översärskilt drabbadeformer svagasom

stod klara, svängdemarknadsreformemaoch konsekvensernakommunismen lagt sig av
framstod vinnare vid valetpostkommunistiska partietvarvid detpendeln vänster, som

1994.
kännetecknasÄven många avseendensig iskiljerhittills behandlade ländernadeom

och högerpartierstabilitet. Vänster-,relativt gradhögpartisystemderas centrum-avav en
också likheterolika. finns klarastyrkeförhållandena Detrepresenteradefinns äräven om

västeuropeiska länder.i fleramotsvarandeländer ochpartisystemen i dessamellan system
NågotLettland. tydligt partisys-ochsituationen i EstlandproblematiskUppenbart ärmer

Överbåda sovjetrepubliker. huvudf.d.i dessaegentligen inte etableratshar tagetännutem
avsågsMed parti underbaltiskafått negativ klang i departi särskiltordethar staterna.en

politiska verksamhetenkommunistiska partiet. Denallenarådandedetsovjettiden endast
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organiserades tidigt i folkfronter och andra lösliga politiska organisationer. Visserligenmer
partier bildats, sammanslagningar partier avhopphar sedermera och prominentamen av av

partimedlemmar har skapat oklar och splittrad partistruktur. Partierna har ofta ofull-en en
lokal organisation sådanständig regional och begränsat antal medlemmar. Ensamt ett

återfannspartistruktur med regeringar under första själständighets-splittrad denävensvaga
period avslutades med demokratins fall Berglundperioden 1920-1940, och Dellen-en som

brant, 1994.
den första delen den andra självständighetsperioden dominerades EstlandUnder av av

centrum-högerorienterade såsomfolkfronten och sedermera partier, Fosterlandspartietav
parti fick vidkännas allvarlig förlust vid valet 1995; Samlingspartiet-DettaPro Patria. en

Bondeunionen, har vänsterorienterad ideologi, blev i stället det partiet. Sjustörstasom en
Vårtfick representation i Riigikogu, hem Estland, representerade denpartier ärett,varav

minoriteteten.ryskastora
viktig konfliktdimension i estnisk politik kan beskrivas med hjälp den traditionellaEn av

gårviktig skiljelinje partier baserar sig påhöger-vänsterskalan. En mellan stads-annan som
respektive landsbygdsbefolkningen. ytterligare konfliktdimensionbefolkningen En är av

det fallet det dock viktigtetnisk karaktär, mellan och I är noteraester att attryssar. senare
rådandemånga stöder den statsordningen i Estland önskar i första handnumera menryssar

fråganautonomi illustreras vilkagaranterad kulturell Transition, 1995. Härno. omen
iegentligen bör användas för karakterisera partisystemen dedimensioner Östeurope-attsom

uppenbart konfliktstrukturema i exempelvis Estland annorlundaiska länderna. Det ärär att
i Sverige.motsvarande strukturerän

Även partier konkurrerari Lettland splittrad och instabil. Ett antalpartistrukturen är ston
mellan Valet resulterade ioch förskjutningar har skett valen. 1995makten, stora en po-om

partiet;Saimnieks blev detpolitiken. vänsterorienteradelarisering Det näs-största menav
partiet Folkrörelsen för Lettland,det högerextremistiska, populistiskalika blevtan stort an-

Även prokommunistiska, inteaffärsmannen Siegerists. det dvs.den lettisk-tyskefört av
Octobersocialistpartiet blev Baltic Observer, 5 1995.postkommunistiska, representerat

förda poltiken. Populistiskaantyder betydande folkligt missnöje med denValresultatet ett
Därtillpartier förfogar tredjedel parlamentsplatsema.extremkommunistiskaoch över en av

frågor,nationalistiska nationalkonservativa partier. Etniska specielltradikalt ochkommer
valkampanjen, Ryskaställning i samhället, diskuterades under med-rörande menryssamas

politiska splittringenborgarpaniet parlamentarisk representation. Den starkablev helt utan
4 politiska polariseringen uppvisarpartier i parlamentet och denmed nio utanextrema-

situation. viktig skillnad mellan lägettydliga likheter med mellankrigstidens Entvekan
förhållandet i dag intesituation dock det Lettlandmotsvarande 19951934 och utsättsär att

utifrån.något omedelbart politiskt tryckför
Östeuropa grad politisk splittring och polarise-Två länder i kännetecknas högav en av

val och folkomröst-Slovakien och Rumänien. Slovakien hölls 1994 fleraring, nämligen I
någon dominerande kraften i slo-tydlig partistruktur kunde etableras. Denningar, attutan

Slovakien, Vladimir Meciar.politik Rörelsen för demokratiskt ledd Dettavakisk är ett av
Östeuropa ovanlig blandning socialism, populism ochför inteparti representerar av na-en
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frånparlamentsvalet Meciar stöd Italiens populistis-valkampanjen inför erhölltionalism. I
tredjedelMeciars parti, erövrade parlamentsplat-Silvio Berlusconi.ledareke som ca. en av

med nationalis-har samarbete denlierat sig med ultravänstemfrämst ävenhar menserna,
1994.Transition,tiska högern no.

svårtföränderlig partistruktur. hittasplittrat land med Detpolitiskt ärSlovakien är attett
bland liberalersåväl bland postkommunistema ochparti,framtida statsbärandeett som

fåungerska minoriteten alltetniska problemen rörande denstället tycks dekonservativa. I
emellertidrepresenterad i parlamentet, vilketkoalitionenbetydelse. ungerskaDen ärstörre

situation.påtagligt förbättratinte ungrarnas
postkommunistiska Socialdemokra-i Rumänien detpolitiska partietdominerande ärDet

ingåttemellertid i regeringsunderlaget 1995.partier harFlera andraPDSR.tiska partiet
tid deltagit ifascistiska rörelserdärdet enda land i Europa,Rumänien öppetär senare

Nationella enhetspartiet PUNR.då särskiltbörregeringsarbetet. Här nämnasdirektadet
upphört, vilket inte hindrarfascistiska parti harmed dettasamarbetetformella attDet nu

Rumänienskonstituerades.k. röda kvadrateninflytande. Denfortfarande harpartiet som
chauvinistiska Storrumänskapartiet, detSocialdemokratiskabestodunder 1995regering av

arbetarpartiet och det extremnatio-Socialistiska PSMkommunistiskadetpartiet PRM,
med följandekunde sammanfattasAlliansensenhetspaniet.Nationellanalistiska program

och antisemitism Transition,främlingsfientlighetextremism, intolerans,nyckelord: no.
1995.

regeringssamarbetet meddet formellafrån länder inom EU harkritikintryckUnder av
främmande befolk-avbrutits. intoleransenMenextremnationalistema inom PUNR mot

lång beklaglig tradi-har ochzigenare ochjudar,särskiltningsgrupper, ungrare, enromer
Partiernai regeringsunderlaget.förändringarpåverkasRumänien knappastochition av

någonförakan inte förväntasockså och splittrade ochkvadratenden rödautanför är svaga
oppositionspolitik.effektiv

Även det domine-Socialistpartiet BSP,postkommunistiska partiet,Bulgarien deti är
och moderat falang;traditionalistisk, kommunistisk,innehåller bådePartietrande. enen

tonviktreformerna medbibehålla de ekonomiskabåda önskar dockfalangerna men so-
Demokratiska krafter-liberalt parti,samhället.i Ettgarantier för deciala gruppernasvaga

viktigaste oppositions-detvarit i regeringsställning,tidigare utgörunion SDS, somnas
reformpolitik.ekonomisk Bulga-radikalönskar fortsättapartis ledarepartiet. Detta meren

nyckelroll itidigare spelatDPS, harför fri- och rättigheterparti, Rörelsenrienturkarnas en
1994.upplösningstendenser Transition,uppvisar f.n. klarapolitik,bulgarisk no.men

på motsvarandeBulgarien kan förklarasdominans i sättSocialistpartiets samma som
väljare blandSocialistpartiet hämtar sinaframgångar östeuropeiska länder.i andrapartiers
intensivaförlorare. SDS:sekonomiska reformemaspensionärer deocharbetare är an-som

svårartadeframgångsrik ekonomis-i densig mindretikommunistiska kampanj visade vara
Även nämnda do-Bulgarien, det departier existerar iandra ärsituationen. treka somom

viss stabilitet, ehurupartisystemetförlänarparlamentariska arbetet. Dettadetminerar en
1995.orepresenterade i parlamentet Transition,förblivitvissa intressen no.
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förklarade sig självständigt från den jugoslaviska federationen i juniSlovenien 1991. Den
attack, kriget någrajugoslaviska federala armén gick omedelbart till varade endastmen

drog sig tillbaka i oktober 1991 och författning godkändes iveckor. Armén decemberen ny
i januari 1992.Slovenien erkändes EG-ländema1991. Staten av

beståendei Slovenien koalition liberaldemokrater, kristdemo-Sedan 1993 avregerar en
Liberaldemokratiska partietsocialdemokrater. 1994 gick medkrater och Demo-samman

partiet parlamentsgrupp dock härigenom delades litet socialistisktkratiska vars upp, ett
representation i nationalförsamlingen,Slovenska socialistpartiet, saknarparti samtsom

demokrati i Slovenien, varigenom bredekosociala partiet Liberaldet center-en
"socialdemokratiska"lämnade mindre de i verklig-vänsterkoalition bildades. 1994 det av

ingångnamitten partierna regeringen under hänvisning till avtal intetill högerheten attom
koalitionenkorruption och förändrad maktbalans inom för-hållits grundsamt av genom

den liberaldemokratiskastärkningen gruppen.av
inre motsättningar och upplöstes i flera delar.Slovenska nationella partiet har drabbats av

återstodergenomförda opinionsundersökningar dess stöds 4-visar nyligendettaTrots att av
väljarkåren.5 procent av

Brittiskasjälvständig republik och medlem samväldet. EnligtRepubliken Malta är aven
lagstiftande makten enkammarparlament medårs författning innehas den1974 ett nor-av

proportionellt mandatfördel-i allmänna val grundvalledamöter valdamalt 65 ettav
erhållerår. 50 eller det totalaMandattiden fem partiningssystem. Ettär procent mer avsom

tilläggsmandatockså i parlamentetmajoritet platsernaröstetalet attgaranteras genomaven
erhålls. politis-majoritet mandat Det och dominerandedesstillförs tills störstaettatt omen

SocialistpartietKristdemokratiska nationalistpartiet. Före 1987 hadepartietka är regerar
långunder tid.Malta

investeringar, medlemskap iför utländska EU,nationella partiet verkar ökadeDet ett
Partit tal-Haddiema socialistiskaställning i landet, medan detkyrkans starkastödersamt -

inflytandevill verka för kyrkans mins-sig EU-medlemskap ochpartiet- bl.a. motsätter att
också några mindre partier, bl.a. kommunistpartipartierna finnsde nämndakar. Utöver ett

några miljöpartier.och
tvåväljs nödvändigt ikonstitutionen 1960. Presidenten omcypriotiskaDen antogs om-

år. verkställande makten ligger hos presi-gångar val för period fem Deni allmänna en om
regering. lagstiftande makten tillkom-honom utnämnd Deni samarbete meddenten en av

år. 56mandattid fem ledamö-enkammarparlament 80 ledamöter harett vars en avmer
turkisktalande.grekisktalande befolkningen och 24 den Utöverskall denrepresenteraterna

ocksåtvå speciella föreskriveretniska representationmarkering dedenna gruppemasav
frågorskall handha rörande utbildning,det skall finnas lokalaförfattningen att somorgan

kultur.religion och
långvariga konflikten mellan grek- och turkcyprio-starkt präglat denPartisystemet är av

i början 1960-speciella utformning etablerades egentligen redannuvarandeDesster. av
långt utropandet republiken Nordcy-innan den turkiska invasionen 1974 ochtalet, dvs. av

1983.pem



21

politiska partier.flerafinnsupprättades 1975,demarkationslinjen,På båda sidor somav
går också bedömasdehögerpartier,respektive attkarakterisera vänster-gårDe menatt som

ständigt ak-konfliktenlösning ärde förslag tillinställning tillderasgrundval somavav
och socialist-Övriga kommunistpartiet AKELbetydelsepartier ettpolitiska ärtuella. av

partier.några mindreytterligareAKEL,utbrytarebildatsparti samturavsom

väljarbeteendeochVal

demokratin.politiskai denhörnstenrättvisa valochregelbundna utgörFörekomsten enav
väl-nivå. Vidareacceptabel ärbefinner sigValdeltagandetväsentligt enDet är även att

iväljarnaOmutvecklingen.demokratiska stor ut-för denbetydelsei sigjarbeteendet av
styrelseskicket,demokratiskadetsigegentligen motsätterpartierstödersträckning som

några deavsnitt skall1976. dettaSartori, I senasteöverlevnaddemokratins aväventyras
framtida politiskaframåt denÖsteuropa fall pekari flera ut-valdiskuteras, motvalen i som

på EU-pretendentemaÖsteuropa. sydligadeavsnittet behandlasslutetMotivecklingen av
medlemskap.

vänstervind. Dettydliglitenkännetecknades1995ivaletestniskaDet menenavmars
i parlamentet101mandatSamlingspartiet-Bondeunionen med 41blevpartiet avstörsta

ekonomiska refor-med fortsattavänsterorienteringmoderatparti harDettaRiigikogu. en
lågt,relativt 68estniska valValdeltagandet vid dettasittlångsam takt vari program.mer

framgår Tabelli parlamentetMandatfördelningen avprocent.

1995.estniska parlamentetMandatfördelningen i detTabell
orienteringPolitiskMandatParti

reformerförsiktiga41 vänster,Samlingspartiet-Bondeunionen
liberalism19Reformpartiet-Liberalema
centerorientering16Centerpartiet
höger8patriaPro
socialdemokratisk6Moderaterna
prorysk6EstlandVårt hem är

Egg5Högern
1995.Transition,Källa: no.

Fosterlandspartiet eller Pro patria.regerandetidigaresvår för detförlustinnebarValet en
reformpolitikenekonomiskahårdhäntadenmissnöjesittväljarna övervisadevaletGenom

Rörelsenreformtakt.slå lugnareinkunde förväntaspartierstödsittoch ensomgav
Litauen,ländermedjämförelseuttalad iväljarkåren dock mindrei somvänster varmot

denpartikonstatera representerarvidare intressant ettDet attUngern. attPolen och är som
i parlamentet.platserficki landetminoritetenryska sexstora

försiktigt1995. Det vänster-oktoberilettiska valettydlig i detVänstervinden ävenvar
vilket 18erhöll 15,3 rösterna,SaimnekspartietDemokratiska procent gavorienterade av

populistis-detfick15,0väljarandel,lika procent,Meni nästan100 saeima. stormandat av
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ka högerorienterade partiet Folkrörelsen för Lettland under ledning den lettisk-tyske af-av
färsmannen Joachim Siegerists. Siegerists fälldes 1980 tysk domstol för rasistiskaav en
uttalanden Mandatfördelningen framgår tabellom romer. av

Tabell Mandatfiirdelningen i det lettiska parlamentet 1995.
Parti Mandat Politisk orientering
Demokratiska paniet-Saimneks 18 vänster
Lettlands väg 17 center
Folkrörelsen for Lettland 16 populistisk
Fosterland och frihet 14 radikalnationalistisk
Enhetspaniet 8 populistisk
Nationalkonservativa partiet 8 konservativ
Bondeförbundet 8 center-höger
Socialistpartiet 6 prokommunistisk
Folkets harmoni 5 vänster
Källor: Baltic Observer, 5 October, 1995, 2 November, 1995.

tidigareDet centerorienterade regeringspartiet, Lettlands fick utståväg, allvarlig mot-en
gång itsi 1995 val. I stället kunde extremistiska partier framgångar, såsom Sieger-notera
ists parti. Noteras kan det prokommunistiskaäven partiet fick representation iatt par-
lamentet. partisDetta ledare, Alfreds Rubiks, avtjänat fängelsestraff för förräderi. Deett
ryska medborgarnas parti blev helt i saeiman; de flesta Lettlands 700 000orepresenterat av

saknar lettiskt medborgarskap. I valet deltog endast 72 de röstberättigade,ryssar procent av
jämfört med 89 vid det första fria valet 1993.procent

Litauen fortsatteI pendelrörelsema i politiken under 1995. Vid lokalvalen i årdettamars
och högerpartiema framgångar. I likhet med parlamentsvalet 1992centrum- uppvisadevann

väljarkåren massivt missnöje med den sittande regeringen. Regeringspartietett LDDP fick
endast 30 platserna i lokalvalen. Valdeltagandet lågt,emellertidprocent 45av procentvar

de röstberättigade, varför det vanskligtär införgöra parlamentsvalet 1996attav en prognos
på basis detta val Baltic News Service, 31 March 1995.av

ÖsteuropautomordentligtEtt viktigt ival presidentvalet hösten i1995 Polen. Denvar
sittande presidenten Lech Walesa hade vid åtskilliga tillfällen råkat i konflikt med den
vänsterdominerade regeringen och det vänsterorienterade parlamentet. Ett flertal kandidater
ställde det från början uppenbart kampen stod mellan den sittande presi-attupp, men var
denten och den främste vänsteralliansens Alexander Kwasniewski. Vidutmanaren, valets

omgångandra segrade Kwasniewski knappt den sittande presidentenöver med procentsiff-
52 48.motroma

Genom detta valresultat fick vänsterkraftema, postkommunistema bety-utgörvarav en
delsefull del, fullständig kontroll de högsta Vidöver valet 1993 erhöll Demo-statsorganen.
kratiska vänsteralliansen SLD, dvs. det postkommunistiska partiet, 171 platser totaltav
460 i sejmen. Det med allieradeSLD Polska bondepartiet erövrade 132. Det opposi-största
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mandatinalles 74fickframtoning,liberalmedUW,Frihetsunionentionspartiet,
1994.Transition, no.

postkommunis-debedömningentestfall förintressantkommer utgöraPolen ett avattnu
fortsätta iÖsteuropa. reformverksamheten kommertyder attAlltirörelserna atttiska

poli-skillnadTillgodtagbartdemokratiskt sätt. motsketthatycksValen ävenPolen. ett
postkommunistiskadenkommerefter 1989politiki polskperiodentidigaredenundertiken

åtgärder.socialpolitiskagradtvivelsutan i högreregimen att satsa
återkom det kommu-fallkommunismensefterparlamentsvaletbulgariskatredjedetVid

december 1994Vid valet itill makten.skepnad,postkommunistiskipartiet, er-nistiska nu
medtillsammansi parlamentetmajoritetabsolutoch44 rösternahöll BSP procent enav -

regeringspartiet SDS,tidigare240. Dettotaltmandat125medpartiertvå allierade av-
69 ioch platser24endast rösternaerövradeunion,kraftemas procentDemokratiska av

folkförsamlingenirepresentationÖvriga mindreendasterhöllpartierparlamentet.
1995.Transition, no.

lokalvalen iVid1995.underpolitik fortsattebulgarisk äveniVänsterorienteringen no-
42ställning med rösterna.Socialistpartiet sin starka procentregerandebehöll det avvember

TF-AFP,erhöll 24unionkraftemasDemokratiska procentoppositionspartiet,Det största
Sofia.

absolutpostkommunistiska MSPerhöll det1994parlamentsvalet egenungerska endetI
blevSDKFridemokratema nästliberala386. Detotaltmandatmed 209majoritet av

koalitionspartier 72båda överdessaförfogarTillsammansplatser.fick 69parti ochstörsta
vilket in-mandat,erhöll 38forum HDFDemokratiskti parlamentet.platsernaprocent av

folkpartiet ochKristdemokratiskaTvå partier,mindreplatser.med 126minskningnebar en
20respektiveñck 22med HDF,koalitionitidigareFIDESZ,alliansenUngdemokratiska

regeringskoali-itidigaresmåbrukarpartiet,Oberoendeparlamentet.ungerskai detplatser
ytterlighetspartier,ingabörDeti parlamentet.platser att26 noteraserhöllHDF,medtion

iinträde detvinnaförtillräckligt medfick röstertill höger, atteller ung-tillvarken vänster
1994.Transition,parlamenteterska no.

förRörelsensegradeparlamentsvalen ettunder 1994. IgångervalhöllsSlovakienI tre
erövrade 61vilkaBondepartiet RSS,allieradeoch dessHZDSSlovakiendemokratiskt

socialdemokra-bestårvalkoalitionenAllmännaparlamentsmandaten. avde 150 somav -
koalitionenUngerskaföljd18 platser,erövrade tättbondepartier somochtiska, avgröna -

Demokratiska unionen,röstberättigade.landets76deltogvaletmandat. I procentfick 17 av
platser. Straxrespektive 915, 13Nationalistpartiet fickocharbetarföreningenSlovakiska
näringslivet.privatiseringenfolkomröstninggenomfördesparlamentsvalet avefter omen

fi-enligt vilkengodkännas,skullelagvalmanskåren, gälldetillställdesFrågan, om ensom
röstbe-deEndast 19kartläggas.skulle procentprivatiseringsprojektalla avnansieringen av

tredjemåste avvisas. Detlagförslagetinnebarvilketreferendum,i detta attdeltogrättigade
partietåterigen detblev störstaHZDSförsamlingar.lokalaoch menregionalavalet rörde

1994.parlamentsvalen Transition,vidprocentandel än no.rösternamed lägre av
Samhälls-nyliberaladå det1992,höllsi TjeckienparlamentsvaletDet senaste
års lokal-Vid 1994partiet.detblevVaclav Klaus störstaunderODSpartietdemokratiska



24

val erövrades 50 platserna oberoendenästan kandidater. Största enskilda partiprocent av av
blev Kristdemokratiska unionen-Tjeckiska folkpartiet koalitionspartnerKDU-CSL, tillen
ODS Transition, 1994.no.

rumänska parlamentsvaletDet 1992 resulterade i svårt splittrat parlament. Två partierett
med i kommunistpartiet, Nationella demokratiska räddningsfrontenrötter och Nationella
räddningsfronten, fick antal respektive28 10 Berglundstörst röster, och Dellen-procent
brant, 1994. Under 1994 bytte det förra partiet till Socialdemokratiska partietnamn

OppositionenPDSR. i Rumänien fortsätter splittrad inte någotoch egentligtutgöratt vara
alternativ till de socialdemokraternaregerande och deras ytterlighetsorienterade samarbet-

frågeteckenFlera kan angående den demokratiska karaktärensättas hos detspartner. ru-
Politiskt våldmänska valet. tydligt inslag i valkampanjen. förekom ocksåDetettvar rap-

valfusk Transition, 1994.porter om no.
konstitutionenEnligt Slovenien demokratisk republik. Statschefenär presidenten, f.n.en

ocksåMilan Kucan, överbefälhavare, väljs i allmänna val för mandatperiodärsom en om
år. utsågsfem President Kucan 1990, ocksåvaldes formellt i förstadet valet 1992.men

gång.Omval endast möjligt Presidenten utlyser formelltär val till parlamentet kan iochen
krissituationer landet dekret. verkställandeDen makten ligger hos regeringenstyra genom

ansvarig inför tvåparlamentet. Parlamentet har kamrat. lagstiftande national-är Densom
församlingen har 90 ledamöter vilka väljs i allmänna val för år.mandatperiod fyraen
Den italienska respektive ungerska minoriteten mandat vardera.garanteras ett

I det slovenska parlamentsvalet 1992 deltog 25 partier och partigrupper. Valresultatet för
framgårde partierna tabellstörre av

parlamentariska situationen förhållandevisbetecknasDen stabil. Parlamentet hu-ärsom
för politiska debatten.vudarena den Det politiska legitimitet.tycks ha högsystemet

Tabell 3. Mandatfördelningen i det slovenska parlamentet 1992.
Parti Mandat Politisk orientering
Liberaldemokratema 22
Kristdemokraterna 15
Enhetslistan 14 allians inkl. fdkommunistpartiet

nationella partietSlovenska 12 högerextremt, nationalistiskt

Inför valet 1996 kommer förmodligen antalet politiska partier minska, särskiltatt genom
bildande valallianser for maximalt utnyttja valsystemet. Det har kunnatatt noteras ytter-av
ligare slitningar inom regeringskoalitionen och visst närmande kristdemokraternamellanett
och del andra konservativa grupperingar det högerorienterade "Slovenska social-samten
demokratiska partiet" lämnade regeringskoalitionen 1994.som

frågorStora politiska har varit anklagelser regeringspartiema för korruption, detmot an-
ekonomiskasträngda läget och situationen arbetsmarknaden det speciellt känsligasamt

äganderätten till jord och fastigheter främst har kommit skapaämnet motsätt-attom som
Ävenningar mellan Italien Slovenien.och relationerna till Kroatien och de övriga staterna
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innehåller frågor,Jugoslavien vissa känsliga rörande deninom det forna mängdt.ex. stora
iflyktingar befinner sig landet.som

tvåinternationellt erkända de republikemaRepubliken Cypern, den befinnerI Ön,av
koalitionsregering mellan centrum-högerpartiema Demokratisksig 1993 samlingsedan en

BådaDemokratiska partiet DIKO vid makten. för lösning konfliktenDISY och är en av
från västmaktema och I presidentvalet 1993 besegrademed ökade insatser EU FN.samt

Clerides den partipolitiskt obundne sittande presidentenDISY:s kandidat Glafkos George
förhandlingsvilliga iSåväl Vassiliou Clerides företräder krafter konfliktenVassiliou. som

med turkarna.
tvåbestår består regeringenregeringen de partiernarepubliken NordcypemI störstaav

turkiska partiet.partiet och RepublikanskaDemokratiska
förnordcypriotiske presidenten heter Rauf Denktash. Han omvaldes 1995 tredjeDen en

gångentvingades dock för första tillmandatperiod med drygt 62 Hanrösterna.procent av
ökandevalomgång huvudorsak till dettaför säkra Enandra överatt var en orosegern.en

framtidsutsikterna. bör observerasisolering dystra ekonomiska Detoch deNordcypems att
från måstefrån Cypern, inklusive de Nordcypem,beslutat alla dvs.EG-domstolen att varor

grekcypriotiska regeringen.den erkända Denktashtill utfärdadexportlicens EUha av
i ökande utsträckning hinder för uppgörelsedeuppfattas tydligen även ett ensomav egna

ocksåför presidenten tyder emellertid konflik-starka stödetgrekcypriotema. Detmed att
står särskilt sin lösning.inte näraten

års val tillextramandat fick tillämpas vid 1987 Maltasregelntidigare nämndaDen om
partiet fick fyra extramandat och därmed sammanlagtdå kristdemokratiskadetparlament,

dåfrån socialistiska partietpartiet regeringsmakten detDärigenom35 mandat. övertog som
nationalistpartiet sin ställningstärkte Kristdemokratiskaår. Vid valet 199216underregerat

tilläggsmandat behövde till-mindre dvs. 34. Eftersomnågot fick mandatetttrots att man
65.mandat till normalvärdetåtergick totalantaletgripas,

mandatperiod femMifsud-Bonnici parlamentet förf.n. UgoPresidenten utses omav en
Mifsud-Bonnici 1994.år. valdes

Regeringsskiften
tillfredsställande vis regerings-på demokrati fungerarkriterium ärviktigtEtt attettatt en

regeringskonstella-väsentligt den förlorandepå Särskiltskiften ordnatsker ärsätt. attett
motstånd de flesta östeuropeiskaJfr. Huntington, 1991. Ifrånträdertionen makten utan

acceptabeltgenomförtsregeringsbytena sätt.länder har ett
länder, där postkommunis-genomförts i flerademokratiska regeringsskiften harFredliga,

Litauen,från gäller särskilt Ung-centrum-högerkoalitioner. Dettamaktentagit övertema
i länder beklagatVisserligen förlorande dessaBulgarien. har dePolen och parternaern,

påstådda detta torde tillhö-katastrofala konsekvenser,valutgången och för dessvarnat men
maktskiftena efterläm-såsom och Polen, harflera fall, i Litauenpolitisk retorik. Inormalra

försvårat mellan regering och opposition.något samarbetetbitterhet,betydandenat somen
politiska polariseringen i dettasäkerligen ökat deni Polen harSkiftet presidentposten
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maktskiftena tagit siganmärkningar hurGenerellt finns dock inga allvarligaland. motsett
Östeuropa,få regeringsskiftenockså de länder i där flera fredligaPolen ägtuttryck. är ett av

rum.
maktskiftena i Estland ochdemokratiska karaktären hosNågra anmärkningar denmot

regerings-regeringsskiften ochinte framföras. dessa länder har flerakan heller ILettland
varit synnerligenländer harregeringsskiftena i dessaombildningar Men deägt senasterum.

från svårigheterkristillstånd,påvisat bl.a. härrörallvarligtproblematiska och attett som
mellan partierna.fungerande samarbeteetablera ett

ochSamlingspartiet-Bondeunionen Centerpar-långvariga förhandlingar förenadesEfter
tvingades dockCenterpartietefter valet i 1995.regeringssamarbetetiet till snart attmars

mellan Samlings-avlyssningsskandal. regeringEnavgå regeringen grund nyav enur
förhandlingarefter segslitna ibildadesReformpartiet-Liberalemapartiet-Bondeunionen och

försvå-Regeringsbildningarna harNovember, 1995.Independent, 31995 Balticoktober
flera partier medsammanslutningarpartierna egentligenflera de estniska ärrats att avavav

inom partierna, harsåväl i parlamentetsplittring,olikartade Dennadelvis somprogram.
fallet underregeringar, liksomsituation med relativtinstabil politiskskapat varsvagaen

mellankrigstiden.
fått regering efter parlamentsva-intehade Lettlanddecember 1995mitten ännuI en nyav

såväl tillytterlighetspartiema högerförsvårasRegeringsbildningenlet i oktober. att somav
Tvåi parlamentet.stark ställningsig utomordentligttillskansattill harvänster rege-en

beståendebildasmåste regeringMöjligenavvisatshar redan saeima.ringbildare avenav
måsteDecember 1995. Dettaministrar. Baltic Observer, 7partipolitiskt obundna ses som

själv-i Lettland undertill det politiska lägetfor tankarnasvaghetstecken ochpolitisktett
ständighetsperioden 920- 1940.1

Regeringskoalitionennågot regeringsskifte.tid genomförthar inteTjeckien un-senare
fortsättainterna spänningar, kunnatuppenbaraKlaus ODS har,ledning Vaclavder trotsav

Än president Havel ochavslöjats mellanmotsättningar hartydligarereformarbete.sitt
regi-förespråkare civilt samhälle ochför utbyggtförrepremiärminister Klaus. Den är ett en

skadlig för reformpro-sådan utvecklinglandet. Klaus har betecknatonalisering somenav
decentraliseringalltförbyråkratisering ochleda tilleftersom den skulle storcessen,

allvar-finns det ingasvårartade motsättningardessa interna1994. TrotsTransition, no.
demokratiskstrikttjeckiska regeringssystemetrikta detanmärkningarliga att mot enur

synvinkel.
splittring. Flera val ochsvårartad politiskSlovakisk politik kännetecknas rege-av en

bildats,ändock kunnatpå tid. Regeringar hargenomförtsringsombildningar har mensenare
natio-innehållit socialistiska ochdetregeringskonstruktionema, oftastiinstabiliteten som

kao-under relativtkvarstått. olika regeringarUnder 1994 tillsattesHZDS, harnalistiska tre
1994.omständighetertiska Transition, no.

Även social-genomförts.regeringssammansättningen Detförändringar iRumänien hari
medförlita sig samarbetemajoritet och tvingatspartiet inte haftdemokratiska har egen

partiersamarbeta medSocialdemokraterna har valt vänster-partier.andra ytterstaatt re-
möjligregeringsunderlag.något stabilt Eninte resulterat ihögerkanten. harspektive Detta
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förbättring situationen skulle kunna bidraga till nationell försoningav som en vore om- -
förmås inleda Sådanadet ungerska partiet kunde samarbete med regeringen. diskussioner
svårigheternapå tid, uppnåhar förts uppgörelse intill oöverstigligaär nästattsenare men en

den kritiska inställningmed tanke flera partier i parlamentet fö-extremt mot ungrare som
reträder.

framgår ovanstående har i Slovenien vissa regerings- partiombildningarSom ochav
fårhändelser tillhöra det normala i demokratisktskett. Denna För-typ ett system.av anses

genomförts lugna former. politiska opinionsbildningenändringarna har under Den verkar
också tillgängliga källor fungera.enligt

Regeringsskiftena Malta har varit lugna och genomförda i god demokratisk ordning.
övrigt och andra aktiviteter med anknytning tillgäller för valen det demokratis-Detta även

styrelseskicket.ka
partiernamellan Denktash och flera de politiska har orsakat vissaMotsättningar av pro-

Någraregeringsbildningen i motsvarande aktuella problemblem med Nordcypem. finns
från Republiken Cypern.emellertid inte att rapportera

rättigheter och skydd för minoriteterMänskliga
inte respekterar mänskligaPå det givetvis klart land deallmänt plan är rät-att ettett som

förtjänar i internationella gemenskaper EU. Mentigheterna inte att upptagas typenav
lättdeñnierade samhällsvetenskapligarättigheter tillhör inte de Dess-mänskliga termema.

viaständigt mänskliga rättigheter efter beslut FN-organtillkommer ävenutom av mennya
Sålunda Organisationen för afrikanska antagit antalorganisationer. harandra stater ett stort

utvecklingsåsom till säkerhet, god miljö och Dunér, 1992.rättigheter,mänskliga rätten
östeuropeiska sydeuropeiskagäller bedömningen de ochväsentligt detVad närär avsom

Fråganför nationella minoriteter. vis-demokrati särskilt skyddetländernas grad ärär omav
från dominerande befolknings-politiskt inflytande denbefolkningsgrupper utestängs avsa

Östeuropaminoritetsfrågor diskuterats i ställning isärskiltDe är ryssarnassomgruppen.
behandling iSlovakien, judamas ochposition iLettland, ungrarnasromemas,ungrarnas

iturkarnas position Bulgarien.Rumänien samt
minoriteter-någon situationen för de nämndaenkel sak sammanfattaDet knappastär att

Rumänien besvärlig. Rumänienemellertid uppenbart situationen iDet ärär ytterstattna.
judar och Flera partier in-lång historisk tradition förföljelserhar mot romer, ungrare.aven

hållning udden riktad de minoritetsgruppema.chauvinistisk medrumänsk mot tretager en
såväl två människormellan och 3,5 miljoneri Rumänien denGruppen är störstaromer --

Öst-minoritetsgruppen i och Centraleu-socioekonomiskt underpriviligieradeden mestsom
Rumänien förekommande,från och i oftaFörföljelser ärrumänermot ungrareromerropa.
diskrimineringstendensema.myndigheterna ingripa I Ru-och alltför ofta undviker motatt

såsom fallet ochnationell minoritet, medmänien inteerkänns är ungrareromerna som en
Äventransnationell, icke-territoriellt baserad minoritet.betraktastyskar, deutan omsom en

judar och i Rumänienförekommer förföljelserläget för ävenär sämst av ungrareromerna,
Barany, 1994.
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turkar ii Slovakien ochpolitikenofficiellariktats denkritik harMycken motmot ungrare
dediskriminering förekommit. MenochförföljelserhärSäkerligen harBulgarien. även

representationerparlamentariskabetydelsefullarelativtändockminoritetema harnämnda -
påverkadärför kunnaBulgarien och bordeiSlovakien och DPSkoalitionen iUngerska -

exis-långtifrån detlösta,Problemenminoritetema. ärpolitikenofficielladen gentemot men
situa-sikt kan förbättralängreinformationinflytande ochförkanalerändock somterar

tionen.
ockupation finnsårs sovjetiskLettland. Efter 50situationen ikompliceradNågot ärmer

ibefolkningsgruppenryskainställning till dennegativtydligtmånga letter storabland en
genomdrivaockså försökti Lettland harledareorienterade politiskaNationalistisktlandet.

minorite-ryskaomöjligt för denskulle deti praktiken göra storamedborgarskapslag somen
harmedborgarskapslagenslutligenLettland. deni Ierhålla medborgarskap antagnaattten

eliminerats,förkvoteringsbestämmelsemadiskriminerandeföreslagnaemellertid de ryssar
medborgarskaperhållit lettisktden ryskamindre delendastharännu gruppenavenmen -

kan hävdasdet intekanskearbetar Nuland de bor ochi det attdärigenomoch rösträtt -
denrättighet,mänskligenkelterhålla medborgarskap sätt ärmöjligheten ett menenatt

denmåste till dessi Lettlandminoritetssituationen vänta attbedömningendefinitiva ny-av
helhet.i sinimplementeratsmedborgarskapslagenligen antagna

kantillfredsställande. Bl.a.förefallerSlovenienrättigheterna imänskligadeSkyddet av
består endastdenminoritetenitalienskarespektiveungerskaden ca.avsenareattnoteras -

Någonnationalförsamlingen.vardera imandat motsva-individer har0003 garanterats ett-
intefinns dockminoritetemakroatiskaserbiska ochbetydligtgaranti för de störrerande

International och Hel-Från Amnestybefolkningen.respektive 2,72,4 procentprocent av
mänskliga rättigheter.konventionenbrottdockWatch harsinki motrapporterats omom

OftastÖsteuropa minoritetsgrupper. ärdiskrimineringförekommeriPå ställenflera av
diskrimine-allvarligasteendast deframställning hardennadrabbade. Ide värstromerna

behandling.tilltagitssaknas,för minoriteterskyddordentligtdärringsformema, upp
någraochkonstitution,i Maltasfinns intagnarättigheternamänskligagrundläggandeDe

förhållandevislitenhet ochLandetsavseende kunnatdettainte ihar rapporteras.problem
uppstå.skulle kunnaproblemdennafolkmängd talarlåga typmot att av

Cypemfrågannaturligtvisminoriteterförskydd ärrättigheter ochmänskligafrågaI om
minoritetsproblem medlösasökerhändervadexempelklassiskt parternaomett som

tvådeför hurreglerinnehöll mycketförfattningencypriotiskaförstavåld. Den noggranna
förhållandeirepresentationparlamentariskgaranteradeskullebefolkningsgruppema vara
omedelbartturkcypriotemabojkottade nästandettabefolkningen. Trotsandelsintill av

från turkcypriotemaklagomål1974invasionenturkiskadenGrunden förparlamentet. var
nyckelfrågan i degivetvisproblemsida. utgörgrekcypriotemas Dettafrånförtryckrörande

regi.främst i FN:sgjortsmedlingsförsökoch demellanförtsdiskussioner parterna somsom
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reaktionerRyska

Många bedömare vill EU fredsprojekt. målEtt Sveriges i förhandlingarna medettsomse av
EU skapa europeisk freds- och säkerhetsordning.även harär EU redan tidigareatt en
verkat för europeisk säkerhetspolitik. detta avsnitt någraI skall synpunkteren gemensam
tänkbara ryska reaktioner avseende EU:s utvidgning redovisas, vilka skulle kunna utgöra en
destabiliserande faktor hinderoch för utvidgningsplanema.ett

utvidgning måste sådantEU:s genomföras inteösterut fredsprojektetsätt även-ett att
Konflikter Ryssland måstemed undvikas. Detta naturligtvis ingen lätt uppgift,är ef-tyras.

politiska situationenden i Ryssland labil. Ytterlighetspartiema såvälär tilltersom ytterst -
till frammarsch,höger och president Jeltsins auktoritetvänster är har minskat på-som -

tagligt. Inom de ryska väpnade styrkorna finns tydlig önskan starkatten om en man, en
husbonde chozjain, landets ledning. Dessutom kännetecknasövertar Ryssland ekono-av
miska samtidigt den ekonomiskaproblem brottsligheten inte kunnat hejdas.som

Oavsett vilken ledning kan komma befinna sig i Moskva skulle utvidgningattsom en av
spänningar,EU kunna skapa särskilt Baltikum införlivas med EU. Visserligenösterut om

reforrnorienterade ledare sighar ryska utvidgning,EU:s i oklartsagt acceptera ettmen po-
litiskt läge det alltför risker fortsätta utvidgningEU:s omfattandeatt ta stora att utanvore

ryska måstekonsultationer med Moskva. De ledarna i varje fall garantier EU:sattges om
utvidgning och säkerhetspolitiskaEU:s samarbete inte kommer i konflikt med Rysslands

måstesäkerhetsintressen. Säkerligen ytterligare biståndetEU öka till Ryssland för stabi-att
lisera relationerna. Professor Paul Welfens har sammanfattat situationen sålunda: "En stabil

Östeuropaintegrationoch ekonomiskt fördelaktig mellan ochVäst- kan uteslutas helt, om
går f.d. Sovjetunionensdet inte neutralisera destabiliseringspotential" Welfens, 1995.att

fortsatt kraftfullt från tillEtt stöd EU Rysslands demokratiseringsprocess exempelvis ge--
såledesTacis oundgängligen nödvändigt.är Kostnaderna förtypen ettnom program av -

sådant Tacissamarbeteutvecklat och andra stödformer för Ryssland kommer uppgå tillatt
Dettabelopp. bör givetvis beaktasbetydande vid beräkningen kostnaderna för östut-av

vidgningen.

mångaDemokratins ansikten
mångaDemokratin kan ansikten.ha Nedan följer avslutande diskussionsägas denen om

demokratiska utvecklingen i de potentiella medlemsländerna.
Sedan integrationsprocessens inledning i början 1950-talet har antalet medlemsländer iav

frånEG/EU vuxit till femton. Utvidgningen åtminstonehar skett i fem Isteg. tresex av
falldessa Grekland 1981, Spanien och Portugal 1986 och det tyska enandet 1990 har- -

demokratifrågor intagit framskjuten position. Inför framtida framstårsjätte utvidgningen en
på demokratifrågor väsentliga analysera och debattera. Det enkelt medärnytt att attsom
fast grund i EU:s fördrag fastslå demokrati nödvändigt villkor för medlemskap iäratt ett
Europeiska unionen. Vad framstår någotemellertid komplicerat klargö-är attsom som mer

vilka specificerade grundkrav enligt bör uppfylldaEU för medlems-attra som vara en
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de kravspecifikationerjämförelse medvärdig bli medlem. Iskallskapsökande attstat anses
området framstår demokratikravenmarknadsekonomiskautvecklats inom det somsom

oprecisa.otillfredsställande
området låga in-marknadsekonomiskagäller detvadi jämförelse meddetTrots som

vad in-otillfredsställande konkretiseringenförmodligen därmedoch denför somavtresset
vid de central- ochfaster viktEU-statemadet uppenbartgår demokratikraveni attär att

infördemokratiskafördjupa sinaskallbaltiskaösteuropeiska de system ettstaternasamt
frågannödvändighetuppkommer medi fallet GreklandLiksommedlemskap i EU.framtida

subregio-i den aktuellademokratiskaönskemålet säkrabetydelsevilken systemattomom
aktuellapåfrestningar deekonomiskaförhållande till defå i staternaskommer att somnen

diskuteratill handsi flera fall legatharför EU. Det näraskulle innebära attmedlemskap
finnasi framtidengrundkrav. detdemokratiska Kanpå bekostnadfördelarekonomiska av

ekonomiska nackdelarbeskostnaddemokratiska fördelardiskuteraför att avutrymme
central betydelseblisannolikhetmedFrågan kommerkostnader största attökade un-av

på frågan skulleNågon indikation vadregeringskonferensen.kommande svaretder den
finns inte i dag.eller 1998bli 1997kunna

vis-möjligtdemokratifrågor inom EU detrörande ärdiskussionen noteraattden internaI
rådet, kommissionen ochhuvudaktöremadespänningar mellanåsiktsskillnader och tresa

demokratifrågoma i de femton med-tillmätsviktvilkendet gällerliksomparlamentet, när
debattensamband meduttryck i1995 till klarthöstenkom underDessalemsländema. om

grundvillkorenansågKommissionenTurkiet.medtullunionsavtal attgodkännandet ettav
beslutadehård och kritisk debatttidvisförst efterparlamentet attmedanuppfyllda, envar

och minoriteterrättigheternamänskligaskydd debristandekritik föravtalet. Trotsstödja av
skapandetföreligga förekonomiska skälochansågs politiskamedlemsländerfrån flera av

lagdtidigaremedlemskap sedanFråganTurkiet. ärochrelationer mellan EUnärmare om
kommandevägledande inför denfråga möjligenkani dennaUtvecklingenis. ses som

medlemskapssökandedeprövningen staterna.av
frågabåda fallen detsärställning. Inågot ärMaltaochdessa intar CypernBland omav en

demokrati.grundläggande kravuppfyllasedan längeallmäntsamhällssystem ansessom
blevlandetdelningdenkonstateratsdock tidigarehar detgäller CypernVad att ensomav

problem införuppenbartinnebärdel 1974invasionenturkiskaföljd den öns ettnorraavav
båda sidorpartierdock politiskatiden hardenUnderförhandlingarna med EU. senaste

bådaförfrågan syfte finnai i önsdödlägetpolitiskabryta detintresse attvisat enattav
lösning.acceptabelfolkgrupper

potentiellakontinentalade tiohand riktatsi förstaintressethardennaI motuppsats
organisationer, valhuvudområden; partier ochfyratilloch koncentreratsmedlemsländerna

mi-skydd förrättigheter ochmänskligaregeringsbildning respektiveväljarbeteende,och
förhållandentillsammanfattande kommentarerinnehålleravsnittetföljandenoriteter. Det

genomgångentidigaredemokratiområdet bygger denochinomutvecklingstendenseroch
inom de nämndautvecklingstendenserförhållanden ochaktuella staterna.av

förhållandena inom degenomgångenfråndiskussion resultatenInnan närmare avaven
någon garanti förfinnsdet intemåsteområdena inleds konstateras attnämnda att an-ovan
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sökningar medlemskap i EU varken långkort eller sikt automatiskt skall leda tillom ett
positivt resultat. Hittills det dock endast Turkietär försök, har miss-enträgnatrotssom,
lyckats denna punkt. förtjänar påpekas,Det dock inte minst för den svenska allmän-att
heten upplevde synnerligen kort forhandlingsperiod, det långrelativt tidatt togsom en att
förhandla fram avtal med Grekland, Portugal och Spanien. Dessa medlemskap komstaters
dessutom knytas förhållandevis långatill övergångsarrangemang. tvådeFör sistnämndaatt

omfattade periodenhela femton år. dennästan För nuvarande medlem-staterna gruppen av
bestårskapssökande vilken hittills tolv skulle motsvarande längd påstater, stater,av en

fram till fullt utvecklat medlemskap betyda slutpunkten ligger bortomatt snarastprocessen
hitom år 2010.än

Redan tidigt under de central- och östeuropeiska och baltiska självständighetstaternas
framstod relation till de västliga politiska, militäranärmare och ekonomiska organisatio-en

högprioriterat mål. Frågan medlemskap i långNATO kom under tidettnerna som attom
dra till sig intresset, successivt betydelsen i dessa länderväxte demerparten av men av
ekonomiska och politiska relationerna med EU och har tid kommit stå högstattsenare

politiskaden dagordningen. de nyligenFör självständiga inom det fornastaternaupp
östblocket dock säkerhetsproblematiken fortfarande fråga.utgör vital Ett medlem-yttersten
skap i EU de flesta ökad nationell säkerhet,vägen ävenett steg motavses som en om

inte innebär någondet formell militär säkerhetsgaranti. återtaEn utbredd önskan nå-attom
förlorades ivad ekonomisk utveckling under blockkonfliktens tid framstår ock-got av som

så stark drivkraft i riktning EU-medlemskap.motsom en
religiösaEtniska, och kulturella faktorer kan bådaverkande i riktningarna i den-ses som

fråga. döma opinionsundersökningarAtt genomförda i de aktuella länderna finns detna av
återgångdock endast marginella önskar till den ordningen"."gamla Majori-grupper som en

fullborda inte minst återanknytningsprocessvill psykologiskt viktig med Eu-västrateten en
integration i de organisationer hittills endast haftnärmare västeuropeis-ropa genom en som

ka medlemmar. fordrasFör detta ansökarländema både formellt och reeelltstater ärattsom
stabila demokratier.

finns i detta ocksåDet sammanhang anledning uppmärksamma med-att att gruppen av
lemskapssökande de beslut Europeiska rådet skall behandlas istater, trots att ettgenom av
sammanhang, kan indelas i flera undergrupper. bestårförsta tvåEn de Medel-grupp av
havsstatema Cypern och Malta, vilka sedan tidigare garanterade inleda förhand-är att

månaderlingar medlemskap efter regeringskonferensens avslutande. En andraom sex
skulle kunna den fyra Polen, Tjeckien, Slovakienutgöras ochstatergrupp av grupp -

gått under beteckningen VisegradländemaUngern och tidigt slöt s.k. Europaav-som som-
tal med BulgarienEU. och Rumänien bildar sydöstlig undergrupp, medan de baltiskatreen

sovjetrepubliker tillsammansforna bildar naturlig undergrupp. Slovenien harstaterna en- -
många drag med de tidigare nämnda central- och östeuropeiska ochstaternagemensamma
skulle kunna betraktas tillsammans med Visegradländema, behandlasnärmast ändockmen

framgåtti de flesta fall tidigareSom den redovisningen bildar de angivna län-separat. av
förhållandevisderna heterogen Historiskt, geopolitiskt, ekonomiskt, etniskt, etc.,en grupp.
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tillämpa demo-erfarenhetgäller derasemellan dem. Detsammaskillnader attråder avstora
krati.

"folkdemokrati" tillämpa-demokratispeciella formfrån mycketdenBortsett somav --
någonTjeckien längre peri-endastharomkring 1989-90,fram tillefterkrigstidenunderdes

förhållande kanhistoria. Dettatill i sinhänvisasamhällssystemdemokratisktod att up-av
uppfylla EU:si riktningutvecklingövrigaförsvarande defor mot attverkapenbart staternas

erinras detbör dockväl gjorts,konstaterandedettagrundkrav. När attdemokratiska om
integrations-europeiskainledde denvärldskrigets slutefter andrabland deäven stater som

väl fungerandeerfarenhetnågon omfattandehadesådana inte ettfanns avsomprocessen
kortvariga demo-ochsinahadeTyskland närmasteItalien ochdemokratiskt t.ex.system.

år tillbaka i tiden.15-20erfarenheterkratiska
till aktuella lä-enbart detanalysen intenaturligt idetbakgrund bördennaMot att sevara

användasvilka kanårens utvecklingi detendenserkartläggasökafrämst senasteget utan
sig under deförväntaskandemokratiprocessen rörariktningi vilkenbedömningför aven

regeringskonferensen.kommandehuvudfrågoma under denåren. Detta ärnärmaste en av
betydelse inte bara föravgörandekanrad beslutmåste fattaEU-ländemaDe 15 somen

vilkaeuropeiskaantalockså ytterligareför stater,vidkommande stortettderas avutaneget
i EU.medlemskapansöktformellt hari dagmånga redan om

femunder detiosamtliga de aktuellaMalta har senastefrån och staternaCypernBortsett
pågår fortfarandemånga fallförfattningar. Igamlarevideratkraftigtelleråren utarbetat nya

innebärförfattningstexten. Dettaursprungligarevidera denochkompletteramedarbete att
lägesanalys.försökerför dem göraliksompolitiska aktörerna,desvårigheter för ensom

tillämp-empirisk kunskapbristenslagdettaanalys ärproblem icentralt omEtt aven
ochväl täckande lagarformelltExistensenregelsystem.ochlagarbefintliganingen avav

partier ochbeslutsinstanser,politiskauppsättning"traditionell"liksomförordningar, av en
detkonstateraför kunnakriteriumtillräckligt attinteopinionsbildning attför är ettorgan

sammanhang böruppgift i dettaväsentligdemokrati. Engradacceptabelråderreellt aven
grundliga analysermeddemokratilägetbedömningframtidaunderbyggablidärför avatt en

till la-vilja till, levatydligvisarförmår, respektive attansökandeväl dehur uppstaternaav
legitimitet.uppfattarmedborgarnahurliksom systemetsavgarna,

det fornainomfrån samhällssystemen öst-finnserfarenheterbakgrund deMot somav
iinslag för-radkan det1991 värtfram till attperioden att noteraunderblocket envaraca.
fornai vissa deoproblematiska,heltbetraktasskullevästländervilka ifattningama, avsom

uppfattas hotförhållanden kanmedförknippadekanfortfarandeöstländema somsomvara
statsmaktenkanlagargällakangrundordningen. Detdemokratiskaden t.ex. som gemot

stabiliteten ochnationellaför denhänvisning till faraunderregimkritikeringriparätt motatt
säkerheten.

konsolideringsproblemmedPartisystem
ejde aktuellasig tiobefinnerredovisningen staternatidigareframgått denSom avav

organisationsstrukturen. Departi- ochgällerkonsolideringsfas vadMalta iochCypern en
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årensförsta relativt vildvuxna partisystem har, bl.a. införandet för erhål-spärrargenom av
lande mandat i parlamentsvalen, successivt fått överskådligalltmer struktur. fleraIav en av

förutvarandede östblocksstatema kommer det dock ytterligare några år innan partisys-att ta
stabiliserats. Tillkomsten partier och upplösningen ingårtemet gamlaav nya av som

grundkomponenter i vital demokrati. väljarnaFör skall förtroende för partisystemetatten
för förmågaoch partiernas bedriva sin politiska verksamhet i parlament och i regionalaatt

och lokala församlingar fordras dock partiets verksamhet grundas organisationatt en
med tillfredsställande stabilitet. långvarigHur denna stabilitet behöver delvis bero-ärvara
ende vilket politiskt partiet koncentrerar sig ioch vilket tidsperspektiv dettaav program

in. I samhällen där det politiska genomgårsätts tidigt formativt skedesystemet ett
uppkommer självklart behov frihetsgrader det gäller partiersstörre och intresse-närett av
organisationers verksamhet i utvecklat.än ett mer

frånErfarenheter tidigare liknande slag i andra länder visar det iatt ettprocesser av
känsligt formativt skede finns risk för icke- eller antidemokratiska krafter sökeratt t.o.m.
utnyttja för skaffa sig inflytande samhällsfunktionema.över Ur denna synvin-systemet att

tillfredsställandekel det kunna de endast förekommer fåtalär dåfall, dennaatt notera att ett
politiska krafter kunnat skaffa sig politisk bas. Opinionsundersökningartyp av en som ge-

årennomförts under de i flertalet central- och östeuropeiska och i de baltiskasenaste stater
visar entydigt några fåendast procentandelar väljarna föredrar auk-staterna att ettav mer

toritärt politiskt framför demokratiskt.system ett
Vad beträffar parti- organisationsstrukturen framgåroch redovisningen i föregåendeav

avsnitt det i första hand starkt nationalistiska och populistiska intressen påäratt som agerar
sådant det demokratiska för påfrestningar.sätt Exempel dettautsättsett att systemet re-

Ännufråndovisas Lettland, Slovakien och Rumänien. har dessa påfrestningar dock inte i
något såfall blivit allvarliga grundvalar varit hotade.att systemets

postkommunistiska partiernaDe har samtliga angivit de betraktar de demokratiskaatt
utgångspunktgrundvärdena för sin organisation sinoch verksamhet. Det kan bl.a.som

framgångsrikauppmärksammas de i val postkommunistiska partierna, i Litau-att t.ex.som
Polen och Ungern, inte har drivit sina valkampanjer under hänvisning till de skulleatten,

återinföravilja kommunistiskt politiskt de förklarat sig respektera demo-ett system utan att
kratins spelregler. grundläggandeDe skillnaderna mellan de politiska partiernas program

liksomhar, i Västeuropa, i ökande utsträckning kommit fördelningsfrågorgälla vilka iatt
ocksåde flesta fall varit tillknutna takten i det ekonomiska och sociala reformarbetet.

förhållandevisEtt stabilt partisystem ñnns i Litauen, Polen, Slovenien, Tjeckien och
Ungern. Det dominerande partiet i Tjeckien högerorienterat marknadsliberaltär partiett

hittills haft framgång med det politiska genomfört i regeringsställning.som program man
partiet i SlovenienDet centrumparti flera bådestörsta har partierär till ochvänsterett som

Bådehöger sig i parlamentet. i Slovenien och Tjeckien har flera politiska partierom en
historia anknytning tillhar situationen under mellankrigstiden. I de övriga förhål-tresom
landevis stabila partisystemen har den dominerande ställningen övertagits post-av
kommunistiska partier efter i val ha besegrat tidigare centrum-högerpartier. Som framgåratt

föregåenderedovisningen i avsnitt liknande utveckling i Tjeckien möjlig,är särskiltav en

2 16-0260
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den ekonomiska utvecklingen vänds i negativ riktning. Detta skulle dock troligen likaom
lite i de tidigare nämnda behöva innebära någon allvarligare påfrestning förtre staternasom
det demokratiska systemet.

Något mindre stabila återfinnspartisystem i de baltiska Estland och Lettland. Istaterna
båda fallen finns det dock utvecklingstendenser tyder ökade möjligheter tillsom en en
Stabilisering under den nuvarande mandatperioden i parlamentet. Gemensamt för de mindre
stabila de politiska partierna tycks svårtär ha haft vinna tillfredsställandesystemen att att
legitimitet i väljarnas ofta ocksåDe saknar partiorganisationögon. med förankring påen

nivå.lokal
Bulgarien, Slovakien och Rumänien kan placeras i tredje karakteriserad atten grupp av

partisystemet här mindre välutvecklat i de tidigareär nämndaän gradenstaterna, samt att
svårstablititet bedöma innan ytterligare hållits.val harär Bulgarien har visserligenattav

haft viss stabilitet i politiskaden situationen i parlamentet främst beroende endastatten
partier varit årenrepresenterade. Under de har dock den politiska och ekonomis-tre senaste
situationenka inte utvecklats lika positivt hade varit önskvärt för bibehålla denattsom

bräckliga stabiliteten. Den turbulenta inrikespolitiska situationen i Slovakien medför all-
förutsättningarna för de politiskamänt partiernas verksamhetäven längre sikt kansett att

påverkaskomma negativt. Av denna anledning bör det finnas anledningatt stor att noga
följa utvecklingen i detta land under åren.de detI rumänska fallet kannärmaste parla-

säkrare1996mentsvalet grund för bedömning hur det partipolitiska systemetge ut-en av
bådavecklas. fallen finns det anledningI till analysera relationen mellan de formellaatt

förutsättningarna och de reella möjligheterna bedriva partipolitisk verksamhet.att
ovanstående framgår mångaAv det i de medlemskapssökande åt-länderna finnsatt av

åtgärdas,skilliga problem behöver innan det partipolitiska kan nåtthasägassystemetsom
tillfredsställande grad stabilitet. finns dock i flertalet fallDet uppenbart goda möjlig-en av

heter för och dess medlemsländer vidareutvecklaEU och effektivisera de många stöd-att
hittills påbörjatshar och dessutom introducera samarbetsprojekt. I dettaprogram som nya

sammanhang det dock vikt EU-ländema granskar utvecklingenär största i deattav egna
partisystemen och denna analys utvecklar konkreta kriterier för demokratiur mer som
kommer användas inför framtida medlemskapsförhandlingar.att

Situationen i Cypern respektive Malta präglas dessa haft förhållandevis långatt staterav
tid sig för utveckla sina demokratiska Cypern sedan kriget 1974 delatär ochatt system.

vardera sidan demarkationslinjen har grek- respektivetvärs över turkcypriotemaönom
byggt sina partisystem. Partierna har starkt präglats frågan.den nationella För-upp egna av
fattningen etniska förhållandenahänsyn till de den minori-turkiskatar att garanteragenom

visst antal platser i parlamentet. Sedan 1963 har dock turkcypriotema inte utnyttjatteten ett
sina platser. Det talar i dag för framtida lösning den akuta konflikten, dvs.mesta att en av
landets delning, i första hand kommer övergånginnebära till federal ordning.att en en
Därmed skulle den nuvarande partipolitiska strukturen förmodligen till delar kommastora

bestå.att
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Politisk opinionsbildning
frånResultaten opinionsundersökningar genomförts i de central- och östeuropeiskasom

liksom i Baltikum och i Slovenien visar alla förhållandevis högt politisktstaterna ett
intresse hos väljarna, vad gäller deltagande i politiska diskussioner Jfr. Eurobarometert.ex.
1992, och och Haepfer,1993 1994 Rose 1994. Resultaten varierar mellan 97samt procent
i Bulgarien och 59 i Slovenien. Medelvärdet för de undersökta central- ochprocent

Även intressenivåemaösteuropeiska ligger 74 de höga kanstaterna procent. tonasom
någotned misstankarberoende överskattning intresset hosom en av svarspersonema,

förhållande. årtiondenfinns det anledning uppmärksamma detta Efter under varitatt att
hänvisade till de nyhetsorgan partiet eller kontrollerade har medborgarna i destatensom

åren fåttöstblocksländema de vänja mång-forna under sig vid snabbt växande,senaste ett
facetterat och växlande mediasystem, inom vilket kommersiella krafter givitshar ett stort
spelrum.

samtliga länder under hela självständighetstiden funnitsI har det rad nyhetsorgan vilkaen
medborgarna med samhällsinformation. Mångfalden iförsett och fortsätter förseatt me-

försvåratdieutbudet fall blivit problem i sig eftersom det förhar dock i vissa väljarnaett att
skaffa sig överblick det totala utbudet politiska aktörer och deras Denöveren av program.

både journalisterspridningen vad gäller kvalificerade och politiskastora resursernaav
många små också mångapå har medfört sårbarhetenkommentatorer i iatt systemetorgan

Kontrollenfall massmedia inte enbart intresse för de traditionella politis-överär ärstor. av
också bl.a. för snabbtaktörerna de växande brottssyndikaten, vilka önskar ökat in-ka utan

samhällsutvecklingen. intressen har medfört ökat repressalierflytande Deras hotöver om
samhällsinfonnation. såvälriktatsför oönskad Hoten har journalister tillägarnamot som

politiker.medierna och En fortsatt utveckling i denna riktning kan längre sikt innebära
demokratiskadenallvarligt hot grundordningenmotett

opinionsbildningenspolitiska villkor borde hänsyn till de erfarenheterDen med som
ochvästvärlden bakgrund vad redovisats i dennafinns i utgöramot uppsats ett ut-somav

väsentligt analysområdeomordentligt förberedelse till förbättrat stöd till de aktuellasom en
medlemskapssökande staterna.

förstå vad hittills åstadkommits demokratiseringspro-För väljarnas underatt somsyn
såväl tidigare politiska framtida, fleraoch hur de det harsystemet ettcessen ser som

forskningsinstitut genomfört omfattande intervjuundersökningar i de central- och Östeurope-
från tidigare såväliska länderna. Bland resultaten dessa kan det politiskanoteras att som

i flertalet får positivareekonomiska värdering nuvarandeDetän väntat.systemet stater en
ofta övergångssystem får dåligabetraktat relativt värden, medan för-systemet ettsom- -

hoppningama bättre framtid framträder i bedömningen förväntadeshur lägetom en av vara
fem år efter intervjutillfallet.

På frågan frånskala till intervjuade+100 -100 Heaven Hell den villeom var en or
politiskaplacera den gamla kommunistiska respektive ekonomiska regimen, den nuvarande

råda årregimen, den regim förväntades fem utföll resultatet enligt tabell 4 isamt som om
Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien respektive Ungern.
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positiva värde-minstdels har dentjeckiska väljarnaderesultaten kanBland noteras att
posi-denekonomiskasåväl politiska detdetdet tidigare mestringen systemet- somav - ,
poli-framtidadetpositiva värderingennuvarande och dendetvärderingentiva mest avav

markantallmäntekonomiskatidigareekonomiska Dettiska och systemet ensystemet. ges
värderingen detpåtaglig imycketFörändringenpolitiska.värdering det ärpositiv än avmer
för dennaEttSlovakien och Ungern.Bulgarien, uppsatssärskilt i ländernuvarande, som

positiva egenskaper ärframtidadetresultatintressantsärskilt är systemets syn-att tron
stark.nerligen

på skalanframtida regimochnuvarande regimkommunistregimen,Tabell Bedömning enav
till 100.100+ -

regimframtidaregimnuvarandekommunistregimenRegim
ekonomipolitikekonomipolitikekonomipolititikLand
5670155966Bulgarien 51
7184506952Polen 38
6635 77606033Rumänien
7379315274Slovakien 50
7372485548Slovenien 32
868866784223Tjeckien
6376275 l7558Ungern
7078396160Medelvärde 41

Östeuropa vadkompliceraddock änCentral- och äriopinionslägetBilden sommerav
klarläggaintressedetopinionsmönstreti är attframgår tabell För omavatt nyanserseur

på framtiden,pessimistiskmedkombinerasgamla regimendenpositiv re-synensynen
positivlikaledesmedkombinerasregimennuvarandepå denpositivspektive ensynom en

omfattadedemokraterurskiljaskundeintervjuadedeBlandframtiden. somgruppensyn
lågt och det-57mycketdet gamlavärderadesvarande. Dessa systemetde37 procent av

tveksammasigställde21 procentskeptiker+44. Enförhållandevis högt somgruppnya
nuvarande.det-29 forrespektivekommunistiska-46 för detbåda regimema; systemettill

ansåg båda regimemaintervjuade,deomfattade 22 attanpassliga, procentEn avsomgrupp
bildviilkas18 procentreaktionäreridentifieradesSlutligenbra +45. avgruppenvar

regimenkommunistiskavärderade dendvs. dedemokraternas,denläget motsatta motvar
Mishler, 1994,lågt och-4l Roseregimendemokratiskanuvarandeoch den+55högt

med-åtskilligt foråterstår arbetedet övertygaresultatframgår dessa attff.. Som159 avss.
fördelardemokratiskadetösteuropeiska systemetscentral- ochi deborgarna staterna om

lång sikt.såväl kort som
situatio-mellanjämförelserframträder vidattitydmönsteri väljarnaslikheterIntressanta

i länderå sidan ochösteuropeiskaochåren i central-de staterunder somenasenastenen
leva undererfarenheterharå vilka alladen andra, attSpanienrespektiveItalien avsena

ansåg 641994Wien visasInstitut ivid Fesselundersökning utförd attdiktaturregimer. I en
och73slovakema,polackema, 68intervjuade procentde ungrarnaprocent avavprocent av
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Nyheter,framför diktatur Dagensföredraalltiddemokrati ärtjeckema att75 attprocent av
1985 70SpanienrespektiveItalienförandelarMotsvarande pro-1995. vardecember17

redovisades förföredraansåg diktatur attandelen, 17 attHögsta procent, voresomcent.
förMotsvarande talför 8noteradesfanns i Ungern procent.den lägstamedanPolen som

Österrike för-inför valet 1995noteradesIrespektive 1013Spanien procent.ochItalien var
för diktatur.procentandelar6demokrati ochfördelningen 90

hari Slovenienöstblocketfrån fornadetmedlemskapssökande samt un-samtliga staterI
nivå.regional/lokalochnationellbådevalallmännaåren anordnats4-5der de senaste

90-procentigtfall harflera närmareförhållandevis högt. IvarithittillsharValdeltagande
l990-talet.årende förstaunderhöllsvalsamband medivaldeltagande rapporterats som
dvs.7565 ochmellanlegatnormalt procent,Valdeltagandet enår harUnder senare

lågt valdel-uppvisade1990-taletbörjani ettPolen,vanlig i Västeuropa.nivå avär somsom
därmedintervall ochtill detta representerar1995presidentvalet ennådde itagande, upp

underSlovakienLettland ochBulgarien,sjönk ivaldeltagandet sammamedanpositiv trend,
period.

gi-harfrågan vilkaocksåValdeltagandet bördiskussiontill somanslutning omI omen
Lettland,Estland ochstrid ipolitiskvållatfråga främstharDennabehandlas.vits rösträtt

inteförklaradesskedetidigtiländerdessaiminoritetemaryska ettbetydandedeeftersom
Eftererhöllhellerinte rösträtt.därigenomochmedborgarskaptillberättigadeautomatiskt

ställningminoritetemasde ryskafråganEuroparådet harandrafrån blandpåtryckningar om
Estlandslutlig lösning.någonfunnitfrågan ännudockprövning,upptagits till attutanny

vilketproblemet,lösningacceptabel attkommitha närmasttillfälletfördocktycks en
rättigheter förutsättsminoritetersförskyddredovisade kraven varatidigarededöma av

inledas.skall kunnamedlemskaprörandeförhandlingarlöst om
ifinnsavsnitt och deti tidigareredovisatsutförligtharvalengenomfördai deResultaten

detFörgenerella drag.någraanledningendast noteraavslutande kommentar attdenna
demokratiskadetsigvilkapartier motsätterstödjavilligainteväljarnatycks attförsta vara

det andrasamhälle. Förauktoritärtmedförknippasåsikterföreträder etteller somsystemet
övrigatillalternativ väns-naturligtuppfattaspartiernapostkommunistiska ettdetycks som

natio-tredje tycksdetFördemokratiskadetinom systemet.högerpartierochmitten-ter- , väljarsympatier,förhållandevisattraherapartier kunna stora menpopulistiskanalistiska och
någotinte kunnatundantag utövanågramedprofileringstarkasindesamtidigt har genom

marknadslibe-radtycksfjärdedetFöri parlamenten.inflytandepolitiskt enbetydandemer
omorienteradelvisochtvingats omprövahaverklighetenekonomiska attdenpartierrala av

partiernaförtillräckligtväljarstödet är attstorkvarhålla andelför kunnasig somavatt en
politiskakonstaterasfemte kandetFör attpolitiken.nationelladenförsvinnaskallinte ur

avgörandehavisar sigoftadeochländerflertaletroll i attspelar enpersonligheter storen
väljarnakonstateraskannedgång. Slutligen även atteller up-partisbetydelse för ett upp-
möjlighetersinaochdemokratiskasin rättmedvetetutsträckning utövaralltpenbart i större

och där-parti/kandidatrepresentativafinnaförlösningarpolitiska mestolika attprövaatt
politiskadet engagemanget.effektmöjligauppnå bästamed egnaav
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Den politiska opinionsbildningen i allmänhet och valkampanjema i synnerhet kommer
med sannolikhet understörsta de årennärmaste präglas snabb utveckling bådeatt av en
tekniskt och innehållsligt. dennaAv anledning finns det skäl särskilt uppmärksammaatt

såoch där lämpligt stödja de politiska partiernas Förmåga självständigt utforma sittanses att
politiska behållaoch kontrollen den politiska dagordningen.överatt Om inte dettaprogram
problem löses tillfredsställande finns det risksätt partiernaett och det politiskaatt sys-

förlorar i trovärdighet inför väljarna.temet
Vad beträffar situationen i Cypern bör under årende särskildnärmaste uppmärksamhet

riktas insatser på den politiska opinionsbildningens område i syftemot skapa bättre för-att
ståelse bådahos folkgruppema för lösning den nationella konflikten. Möjligenen snar
kan den öppning åstadkommit i relationerna mellan EU och Turkiet verka isom gynnsam
riktning. EU kan knappast undvika hårdaställa lika krav Cypern deatt central-som
och östeuropeiska respektive de baltiska det åstadkommagällernär lösningstaterna, att en

rådande territoriella eller etniska konflikter. Turkiet kan också upplevaantas ettnumera
ökat behov undanröja alla orsaker till meningsmotsättningar medatt EU.av

Lugna regeringsskiften
Väljarna i demokrati förväntar sig deras preferenser i val skall utslag vid bildandetatten ge

regering. föregåendeI avsnitt redovisades hur regeringsskiften har genomförts underav ny
1990-talet i de kandidater för medlemskapär i EU. Det huvudmönsterstater som som
framträder denna redogörelse regeringsskiften i de allra flestaär fall har genomförtsattur
lugnt och enligt vedertagen ordning i demokratisktett system.

Den sammanlagda bilden genomförda regeringsskiften visar såväl vänster-attav som
och högerregeringar har införståddavarit med frivilligtde skulle ifråncentrum- lämnaatt

sig regeringsmakten efter ha förlorat sitt regeringsunderlag i parlamentet. Detta har skettatt
sig orsaken har varit valresultat eller bristande parlamentariskt stöd. förstaI detvare nya

skedet det oftast kommunistdominerade regeringar fick lämna makten tillövervar som
folkfrontsregeringar vilka i utsträckning representerade och högerpolitiskastor centrum-
partier. Endast i Rumänien någothar maktskifte inte och det för tidigtägt är ännu attrum
spekulera vad det kommandeöver valet 1996 kan till resultat.ge

Bildandet regeringar har dock under årende i vållatflera fall problem. Ex-senasteav nya
empel detta kan hämtas frånbl.a. de baltiska Estland och Lettland. Statschefemastaterna
har i flera de aktuella länderna sökt spela aktiv roll till vad konstitutionengränsenav en
medger. Direkta maktstrider mellan president och regeringschef rörande inflytande över re-
geringsbildning, liksom tillsättning vissa ministerposter och avskedarätten attav en rege-
ring har under de åren tidvis lamslagit det politiska och undergrävtsenaste desssystemet
trovärdighet i Polen och Slovakien. I det polska fallet skapade resultatet i det presi-senaste
dentvalet möjligen öppning för lösa denna fråga. pågårDen maktkamp iatt öppnaen som
Slovakien mellan president Kovacs och premiärminister Meciar verkar dock långtvara
ifrån lösning. Meciar verkar fast besluten beslut i parlamentet minskaen attvara genom
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fast beslutenlikaverkarpresidentennågot attkonstitutionella mandat,presidentens som
motarbeta.

hand eftersträvatförstaländerna iaktuelladeledarna ipolitiskafall har deflestadeI
Närkoalitionsregeringar.genomgående inneburitharmajoritetsregeringar. Dettastabila
ellergenomförts därregeringsombildning ettavgått antingenharhartidefterdessa enen

resterande partiernadekoalitionspartier eller harofficiellatillkommitpartierflera somnya
stödfått förlita sigregeringarnafall harminoritetsregering. I dessavidareregerat ensom

Slovakien ochbådeför beslut. Iaktuellfråga varitvilkenberoendehållfrån olika som
få inflytande ikunnatpartiernationalistiskahögerextremainneburitdettaharRumänien att

regeringen.
hit-Vaddemokratier.då flestadå i deochförekommerRegeringsbildningsproblem som

Östeuropa dennaBaltikum kaniochCentral- och motii ländernahar kunnattills noteras
föranledadock börfråganormalt. En ytter-betraktas änknappastbakgrund annat somsom

och/ellerlångvarigaFörmåga klaramedlemsländernaspotentiella attdestudiumligare är
legitimitetsinförlorardemokratiskadet systemetregeringskriserupprepade attutan nya

omvärldensioch ögon.väljarnasbåde i de egna

dilemmarättighetemasmänskligaDe

svåra känsliga.ochfallflestaminoritetsskydd i deärochrättighetermänskligaFrågor kring
sinvilka harkonflikterkonkretaförekommerländernabehandladede ifleraI uppsatsenav

några fallminoriteter. lför etniskaellerrättighetermänskligaförskyddbristandegrund i
frågandettaExempel ärförvecklingar.internationellavållat ommotsättningardessahar

minoritetensungerskadenliksomLettland,ochEstlandsituation iminoritetensryskaden
mel-CypernkonfliktenRumänienirespektiveSlovakieni samtsituationoch romemas

turkcyprioter.grek- ochlan
någratilllett1974,Cypernförmed undantaginte,harkonflikterna ännunämndaDe

kanoroshärdarpotentielladefallflerai utgörsammandrabbningar, somvåldsamma men
sidaFrånområden. EU:sangränsandeiinstabilitetpolitisk ävenomfattandeförorsaka mer
lös-sinfinnerproblemdennavikt snarastdet största typunderstrukits är atthar avatt av

medlemmarmotståndfinnsEU tainom mot attdetuppenbart stort nyaning. Det är att
lanserade ochEUstabilitetspaktspeciellakonflikter. Denlångvarigaiindragna somärsom

in-förmå ärsiktejustvåren 1995 staterundertecknade att som50 tardrygt statersom
för-dessaförsöka lösamed detkonflikteretniska snarasteterritoriella ellerblandade i att

säkerhetförOrganisationenförinombl.a.insatserYtterligare görshandlingsvägen. ramen
Europarådet.inomliksomisamarbete Europa,och

baltiskai deställningminoritetens utstaternaryskagäller dendet serUtvecklingen när
spänningama.akutaminska dekansiktriktningiväl sakta,sig, änröra somatt enom

åtgärder förfönroendeskapandelångtgående attytterligare enförmodligen dockbehövsDet
detuppenbart störstaföreliggeravseendeuppnås. dettaIskall kunnalösningstabilmer

ef-dilemma,politisktsig ibefinnerpresidentendär ettpå Lettland,närvarandetrycket för
1995.under höstentidigarevaletsedanregeringnågonbildaskunnatinte hardet nytersom
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Som kunde föregåendei avsnitt dock det partiär möjligennoteras skulle kunna bidragasom
till lösningen problemet högerextremistiskt parti, vilket uppenbarligen gjortett presiden-av

mindre benägen välja dennaten utväg.att
Den ungerska minoriteten i Slovakien har under de månaderna fått vidkännassenaste yt-

terligare motgång regeringen Meciar i fåttparlamentet igenom förslagatten genom ett om
språklag i princip förbjuder användningen språkandra Slovakiska officiel-iänen ny som av

sammanhang. Lagama har väckt internationell kritik eftersom de allvarligt försämrar
möjligheterna för den relativt ungerska minoriteten bibehålla sin kultur och sittstora att
språk.

På områdedetta kan dock EU:s prövning både svårbli och känslig eftersomytterst pro-
blemet starkt anknutet till den nationella självkänslan i mångaär de nyblivna självstän-av

Östeuropa.diga i Baltikum och Central- och ocksåDet besvärligt klarläggastaterna är att
hur de ofta långtgående formella rättigheterna i konstitutionen tillämpas i verkligheten. Var
den kritiska bör inför inledande förhandlingargränsen medlemskap i EUett ärav om

så frågadock viktig den bör föranleda omfattande analys och debatt, i vilken alla deatten
berörda ländernas regerings- och oppositionspolitiker, massmedier och vanliga medborgare
liksom Få frågorEU:s bör dras in. kan länge sikt visa såsig betydelsefullaorgan attsom
klara vilka måstegrundkrav uppfyllda det gäller skydd mänskliga rättig-ut närsom vara av
heter och minoriteter innan medlemskapsförhandlingar inledas.kan

Demokrati nödvändigt tillräckligt villkorsom men

inledningen tillI detta avslutande diskuterande avsnitt konstaterades det nödvändigtäratt
för och de potentiella medlemsländerna i EU uppfylla grundläggandevart ett att ettav nya
demokratikrav för bli förhandlingspart. gårFormellt dettaatt göraaccepterat attsom genom

tillse lagar och förordningar de nödvändiga garantiema för demokratisktatt att ettger sam-
hälle. seriösEn prövning kan naturligtvis måsteinte vid detta också granska hurstanna utan
lagar och förordningar tillämpas. kanHär det inom den nuvarandeäven EU-gruppen av

finnas anledning analysera hur de angivnanärmare demokratikriteriemastater skall tol-att
kas och i praktiken och vilka eventuella skillnaderomsättas därvid kommer till isom synes
bedömningen mellan med olika historisk-kulturell bakgrund.stater

Flertalet de befinner sig i möjliga medlemmar i utgårEUstaterav som nu gruppen av nya
från lägre politisk-ekonomisk utvecklingsnivå vad varit fallet i samband med ti-änen som
digare utvidgningar. De skall dessutom sig till inom tvåEU de tillnärmasteettanpassa som

åren kan komma fatta långtgåendebeslut integrationsprojekt inom bl.a. ekonomi-tre att om
och valutaområdet liksom inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Den gemen-

"aquin" kommer omfattande och komplex då Sverige förhand-ännu änattsamma vara mer
lade medlemskap. bådeKraven de ansökande och de nuvarande EU-statema kom-om

Ävenutomodentligt politiskaden viljan, visionen,att stora.mer accepterasvara om som
den främsta måstedrivkraften, de reella problemen i samband med sjätte utvidgning be-en
handlas med allvar frågoroch uppriktighet. Bland framstårstörsta de idag otill-som som

återfinnsräckligt belysta demokratikravet. många människorFör uppfyllandet dettaär av
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ytterligaremedverka tillFörhoppningsvis kan dennavärde. attcentraltkrav uppsats re-av
förbättraEU-ländema förenskildai desåväl inom EU:s attavsätts grun-somorgansurser
utvidgningdemokratifrågans roll vidanslutning tillioch debattför analysden aven ny

uppfylla demo-sålunda:blir Attframställningför dennaSlutsatseni EU.medlemsantalet
nödvändigt.dettillräckligt,visserligen inte ärkratikravet är men
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Abstract
enlargement of the Union EU Central- and Eastern Europe has becomeThe European to

questions for This notwithstanding, thereof the important the EU today. hasmost notone
much discussion about the conditions for membership, about the requirementsbeen very

fulfill members ofwhich countries of Central- and Eastern Europe become thethe must to
far-reaching adaption of municipal law community lawclear, however, thatEU. toa

legaladaption done in but there be satisfactoryrequired. Such becannot musta vacuum, a
adaptionof constitutional character which surrounds and the offramework supportsa

efficient implementation in real life.law, itsmunicipal toso as ensure
countriesfind constitutional law of the inobject of the study has been theThe statusto out

with view ascertaining and what theCentral- and Europe,Eastern extent,to toa
legislation- of countries be changed and/orconstitutions- and other constitutional such must

countries reviewed Poland,members of the EU. Theamended before they become are:can
Lithuania. the opinion of the authorRepublic, Estonia, Latvia and Inthe CzechHungary,

in thisinteresting countries of Central- and Eastern Europethethey presently mostare
constitutional which do offocused the followingThe study has aspects, notrespect. on

constitutional issues which arise in connectionexhaustive list ofconstitute mayancourse
of ii thei international treaties and transfer the EU,membership in thewith EU; topower

of and iv human rights.executive iii the lawlegislative and courtspower
ofof constitutional amendments each thethat numberThe study shows are necessarya

likelihoodamendments will in allthe other hand, suchcountries. On presentnot any
crucial will bepolitical from legal point of view. Theneither fromproblems, aspectnor aa

municipalof adaptation ofimplementation of constitutional reform andpracticalthe
conditions, requirements formeaningful the thelegislation. this be doneFor to a way,

possible. This the importantspelled in much detailmembership be mostoutmust asas
immediate future.for thetask for the EU



Vägen österut

Författningsrättsliga EU:saspekter ut-

och OsteuropaCentral-tillvidgning

HobérKaj

Inledning
Öst Delningensoch Väst.benämndestvå. Delarnaidelat ur-gång tiden EuropaiEn var

GorbatjovMichailNärBerlinmuren. ut-dess1945, monumentJaltakonferensenvarsprung
inledde hanparti 1985,kommunistiskaSovjetunionensi engeneralsekreteraretillnämndes

politikglasnost. Dennaochperestrojkabenämndes varhuvudelementomdaningspolitik vars
årfallaslutligenforsönder,vittrabörjadeBerlinmuren atttillorsakbidragandestarkt atten

omvandling. Dennafor Europasstartskottetsymboliskaåtminstone det1989. Detta var -- tillutvidgningdessframtidsfrågor ärviktigasteEUslett tillomvandling har att en avnu
Östeuropa.ochCentral-

utvidgningdennapåverkaråtskilligadröjatordeÄven ländermedlemskap för dessaom
fickjuni 1993iKöpenhamnimån. Vid EUs toppmötearbete betydandeiredan EUsösterut

Utvidgningen österutÖsteuropa medlemskap.framtidalöfteochi Central-ländervissa om
kommeroch1995i december attägdevid det toppmöteåter på dagordningen rumsomvar

år.iregeringskonferensenföreståendevid denfrågorna senarecentralabli deen av
mål forviktigtÖsteuropa bliviti EUmedlemskaphar ettochi Central-ländernaFör -

desituationi denidentitetbyggandetmålet- i somviktigaste nyadetländervissa en nyav
politiskaEUsländerdessa ärupplöstes. FörSovjetunionensedanframför alltbefinner sig

ochcentral-fleraförekonomiska. Representanterdenlika viktigminstdimension som
uppnåmedlemskapmed ärsyftetfrämsta attdet enhar klartländerösteuropeiska attutsagt

torde sär-krig. Dettaförhindrasynvinkel,säkerhetspolitisk nytt varaettattpositiontrygg ur
ochinrikes-Rysslandi skugganleverländernabaltiska varsfor depåtagligtskilt avsom

siginternationelltsigde omsådant atttvungna seupplevs sättutrikespolitik att anser
viljaländernabaltiskaför deskäl attviktigtotvivelaktigtallierade. Dettaaktiva är ettefter

inkluderande EU.organisationer,internationellasig tillansluta
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förstaDe samtalen mellan Polen, Ungern och Tjeckoslovakien och beträffandeEU poli-
tiskt, ekonomiskt och finansiellt påbörjadessamarbete redan 1980. Vid det särskilda möte

ägde i Dublin den 24 april 1990 samtyckte ministerrådEUs rådet till påbörjasom rum att
Östeuropasamtal associationsavtal med länderna i Central- och möjligt. Redan iom snarast

december 1991 ingicks associationsavtal med de k Visegrad-statema, dvs Polen 16 de-s
cember 1991, Ungern datumsamma och Tjeckoslovakien samma datum. Den ursprun-
gliga tanken avtalen skulle träda i kraft den l januari 1993. Till följd Tjeckoslova-attvar av
kiens uppdelning i Tjeckien och Slovakien datum omförhandlades emellertidper samma
avtalen. omförhandladeDe avtalen trädde i kraft den februari såvitt1 1994 Polen ochavser
Ungern, och den februari såvittl 1995 Tjeckien.avser

Sedermera har associationsavtal slutitsäven med Estland, Lettland och Litauen. Un-
dertecknandeägde den 12 juni 1995. Avtalen har emellertid i kraft då någraännu trättrum

EUs medlemsstater och Litauen ratificerat dem.ännuav
Associationsavtalen täcker frågorantal områdenoch och syftar till för-ett stort ytterst att

bereda de central- och östeuropeiska länderna for medlemskap i och till åstadkommaEU att
åtgärder för sådantbefrämja medlemskap. Avtalen innehåller exempelvis bestämmelseratt
rörande EU-anpassning inhemsk lagstiftning. fråga föremålDenna för särskildärav
uppmärksamhet i den k vitbok EU-kommissionen lät publicera i maj 1995. Vitbokens som

Östeuropasyftar till vägledning för länderna i Central-utgöra och i deras arbete medatt att
uppfylla kraven för EUs interna marknad.

Även varken associationsavtalen eller vitboken innehålleregentligen entydiga kravom
och/eller villkor for medlemskap mindre någotän skallsägs kravavgöraom vem som om-
och villkor har fullgjorts och hur och det skall ske fortsätter de central-när och Östeuro--
peiska länderna sitt idoga arbete med vinna medlemskap. Således har de flesta ländernaatt -
med undantag for Tjeckien ansökt medlemskapz Polen 8 april 1994, Ungern janu-1om-
ari 1995, Lettland 13 oktober 1995, Estland 28 november 1995 och Litauen 11 decern-
ber 1995.

Bakgrund
EU:s utvidgning vad krävs för medlemskapösterut-

Artikel 237 i Romfördraget foreskrev, och Artikel i0 Maastrichtfördraget föreskriver nu-
varje fåreuropeisk ansöka bli medlem i EU. Vidare villkorenatt stat attmera, attom anges

för medlem skall fastställas i avtal mellan den ansökande ochatt upptas ettsom staten
medlemsstaterna. Beslut medlemskap fattas rådet, efter hörande kommissionen ochom av av
med samtycke Europaparlamentet. frånI 1992 Europe and the Challenge ofrapportav en
Enlargement, EC Bull. Supplement 3/92, 18 kommissionen kriterier förtreangav
medlemskap: i europeisk identitet, ii demokratisk och iii respekterandestatus av
mänskliga rättigheter.

ÖsteuropaFrågan EUs utvidgning till Cenual- och föremål för diskussion vidom var
rådets i Köpenhamn den 21-22 junimöte 1993. Vid detta konstaterades bl demöte atta as-

Östeuropasocierade länder i Central- och så önskar skall bli medlemmar i EU samt attsom
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förplik-stånd defullgöraiassocieradså är attskall stattill EUanslutning äga snart enrum
villkorpolitiskaochekonomiskadeuppfyllamedlemskap,följer med atttelser genomsom

iåtergivnaPresidency,of theConclusionsCouncil,EuropeanCopenhagenJfr.krävs.som
1993.5 24 JuneiiiH1884/45, 7Nr.Documents, art.EuropeAgence

förmedlemskaputtalandenbestämdaförhållandevisdessa ombörDet att trotsnoteras,
någonhellermedlemskap,Östeuropa, fornågon tidplanfinnsochCentral-iländerna

nyligenInför detåstadkommas.skallmedlemskapförplan hur avs-detaljeradellerspecifik
acekEU-förhandlaren, Jpolskedenkonstaterade1995decemberMadrid iirådsmötetlutade

and theforoffered dates routebeenhave entry"We mapuppgivet:Saryusz-Wolski, no
roadclearhas1994decemberiägdevilkensummitEU nothe Essenbydrawn rumup

2.. Detta1995-12-15 möteFinancial Timescode.trafñcand s.bussigns, stops nono
förhand-angivits:förhandlingarforbegynnelsedagsåtillvidaförbättring numedförde atten

Ytterligareavslutats.regeringskonferensEUsdetmånader efterinledas attskalllingar sex
medlemskap.förvillkorenemellertid överkastasljus

Rådetmedlemskap.forvillkorenvidvisserligenuppehöll sig1993KöpenhamniMötet
villkor:följandeangav

ofrulethedemokrati,säkerställer rättsstateninstitutionerdestabilitet hosi som
minoriteter;skyddrespekterande ochochrättighetermänskliga avlaw,

marknadsekonomi;fungerandeförhandenvaroii av en
EU;marknadskrafter inomkonkurrenstryck ochmedtillkommaförmåga rättaiii att

innefattandemedlemskap,medföljerförpliktelseråtaga sig deförmågaiv somatt
union;ochekonomisk monetärpolitisk,medsyftenagodkärmande enav

i dentaktenvidmakthållandemedmedlemmarförmåga avEUs upptagav att nya
ovanPresidency,of theConclusionsSeintegrationen.europeiska

iangivittidigarekommissionenvillkormed deidentiska enivillkor somärDessa settstort
thebetweenRelationsthe FutureGuidelinesCommission1992från december onrapport

21814,Nr.Documents,Europei AgenceåtergivnaEurope,and EasternCentralEC and
1992.December9

innebärdeupplysande;särskiltbetecknasemellertid knappastkanvillkor somDessa
framgår,redannågot till vadfogarVillkorensjälvklarheter.hemfallande somettsnarare

litenmycketdeDärmedMaastrichtfördraget.ochRomfördraget gerindirekt,ellerdirekt av
Östeuropa förberedaskallhur de ettCentral- ochiländernaforvägledning omkonkret

villkoret vbrasklappsliknandemåste detländerdessai EU. Förmedlemskapframtida
sigÅ förväntarealistisktmåhända intedet attsidanandraoroande. ärsärskiltframstå som

struktur ärEUsvillkorspecifika näralltförvidsigbindavillig nuskulleEU attatt vara
Ickestöpsleven.iliggakommerförmodligenoch attsnartdiskussioner,intensivaföremål för

utvidgning österutför EUsnödenvillkoren attpreciseringtordemindredesto vara avaven
rationelltoch sätt.effektivtbedrivasskall kunna ett

villkorenfloskelbetonadedebakomÄven svårigheter somträngamedförenat attdet ärom
följande.innebärfalliderimligtdetförefaller vartattangivits antaovan,

någotDemokratiperspektiv. ärhistorisktutifrånmåste bedömasstabilitet ettFrågan om
Östeuropa. anslutningemellertidNärCentral- ochiländernaassocieradei detämligen nytt
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tänktär elleräga fall realistisktatt kan kan årtiondeägavart sett harum, ettrum, passerat.
Detta torde tillräckligt för stabilitet föreligger.avgöra Den stabilitetattvara om som avses
måste rimligen gälla det politiska och inte särskild regering ellersystemet politiskaen
partier. Ofta förekommande regeringsskiften behöver inte betyda instabilitet i detta samman-
hang. finnsDet ingen garanti det gällernär parlamentens sammansättning; ibland det inteär
möjligt med klar majoritet grund deatt politiska partiernas relativa styrkeposi-regera av
tioner. Det viktigt hur snabbtär och vilket politisk maktsätt överförs.som synes vara

Frånvaron politiska falanger i parlamentet ochextrema den politiska iav arenan
allmänhet medför naturligen ökad stabilitet. I detta uppstårsammanhang oundvikligen
frågan huruvida det någotfinns politiskt parti, eller organiserad politisk kraft dignitetav

sitt officiella eller defacto, integrationär ellersom, medlemskapgenom motprogram moten
i EU. Att delvis kritisk till regeringensär politik och agerande betyder emellertid inteman
nödvändigtvis medlemskap iär EU.att emotman

För skall föreligga måsterättsstat blatt domstolsväsendet stå fritt och obero-en anses a
Östeuropaende. vissaI länder i Central- och bevakar konstitutionsdomstol konstituti-atten

bestämmelser iakttas. Detta emellertid inteär enda lösningen. Avsaknadenonens av en
konstitutionsdomstol kan i sig inte hinder för medlemskaputgöra i EU, i fall intevart om

domstol, Högsta domstolen i fråga,landet i har behörighett grundlagsen-annan prövaex att
ligheten hos lagar och i övrigt kontrollera grundlägganderättsstatens principer följs.att

När det gäller mänskliga rättigheter, respekt för och skydd minoriteter tordesamt av
medlemskap i Europarådet förutsättning. Ett medlemskap Europarådeti såle-tordevara en
des nödvändigt, kanske inte tillräckligt. Efterlevnaden Europarådets krav kom-vara men av

säkert kontrolleras, detta i praktikenäven lättare gjort.att är EU tycks föränmer sagtom
närvarande inte beredd exakt nivåvilken i detta måsteavseendeatt uppnås förange mer som

medlemskap skall kunna bli aktuellt.att
När det gäller förmågan åtaga förpliktelser.rig följer med medlemskap,att tordesom

detta bl innefatta EU-anpassning inhemsk lagstiftning och godkännande EG-a av av
domstolens rättsskipning.

Det bör de beskrivna villkoren intenoteras att uttryckligen någotsägerovan om an-
passningen inhemsk lagstiftning till EU-lagstiftning eller till vissa specifika interna-av
tionella fördrag. Tyngdpunkten ligger institutionell stabilitet och organisatorisksnarare
infrastruktur. Detta säkerligen motiveratär med hänsyn till de svårigheternastörstaatt
kommer uppstå i samband med implementeringatt EU-lagstiftning i Central- ochav
Östeuropa. Det betydligt mindreär komplicerat och lagar till krav;EUsatt antaga anpassa
eldprovet ombesörjaär EU-lagstiftningen fungerar tillfredsställandeatt ipraktiken.att Det

därför inte någon nackdel de angivna villkoren for medlemskap kunde konkre-vore om ovan
tiseras.

Effektiv implementering förutsätter organisatorisk infrastruktur och institutionell stabilitet,
förutsättningar isin i utsträckning vilar konstitutionelltur grund. Hittills harstorsom
emellertid konstitutionella frågor rörande den europeiska integrationsprocessen uppmärk-

och diskuterats mycket lite i de central- och östeuropeiskasammats länderna. Förklaringen
härtill torde framför allt irättssystemen dessa länder helt enkelt saknaratt historisktvara
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konstitutionellaförhar betydelseEU-lagstiftningen främstde delarsamband med somav
Romfördraget ochsåsom Maas-internationella fördragen,grundläggandefrågor, de texdvs

Östeuropai Central- ochländernaslutits medDeassociationsavtaltrichtfördraget. som
EU-lagstiftningen, dvs främstsekundäratill den kuteslutandesåanknyter gott ssom

frågan hur lacquisbehandlar hellerAssociationsavtalendirektiv.ochförordningar om
skallavgörandenEG-domstolensinklusiveregelverk,samladeEUscommunautaire an---

implementeras.ochtagas
två vadparallella skeendennärvarandepågår förländernaösteuropeiskacentral- ochI de

bringa dennainhemsk lag förpågår EU-anpassningmedlemskap: delsframtida attgäller av
vilka konstitu-diskussionförssekundärlagstiftning, delsmed EUsöverensstämmelsei om

for medlem-krävsändringareventuellaoch vilkagällerförutsättningartionella somsom -- Öst-i och Cen-olika ländernastadier i desig olikabefinnertvå skeendenDessaskap.
från till land. Allmäntlandskeendena varierarmellan även settFörhållandettraleuropa.

samtliga länder.nått iha längstsekundärlagstiñningtill EUsanpassningenemellertidtycks
konstitutionella förut-deaspektenandraemellertid endast denbehandlarDenna rapport -

imedlemskap EU.försättningarna

framställningenfortsattaDen

forförutsättningar EUskonstitutionellabehandlar denna ut-Som rapportnämnts ovan
Östeuropa. huruvida föränd-medSyftet utrönaCentral- ärochtill attvidgning rapporten

samband medkonstitutioner ii vissa ländersfall vilka,i förekommandeochkrävs,ringar
Tjeckien, Estland,Polen, Ungern,omfattasländer äri EU. Demedlemskap rapportenavsom

författaren forenligtdessa ländertillmed hänsynhar skettLitauen. UrvaletochLettland att
såledessammanhang. Rapporteni dettaintressantasigdenärvarande är avserter mestsom

böri Detmedlemskap EU.förförutsättningar attkonstitutionella noterasländers rap-dessa
och befogen-sammansättninginom EUde förändringarbehandlarinte organensporten -

utvidgasnödvändiga EUblikan kommaspråkfrågorbeslutsfattande, attheter, etc omsom-
deÖsteuropa. frågor fallerforfattningsrättsliga ävenfokuseringenoch GenomCentral-till

lagstiftning utanförinhemskEU-anpassningfrågornaviktigaoerhörtpraktiken rap-i avom
"makro-juridiskt" synsätt.anläggerså kan ettsägassätt att rapportenporten;

deutvidgning aktualiseras rätts-for EUsförutsättningarnastatsrättsligaFrågan de avom
reglering härlederrättsligaoch dessinstitutioner. EUdessEU ochutmärkersärdragliga som

regler ochfolkrättsliga statsrätt-förhållandetfrån detkaraktärsärpräglademycket sin attav
rättsligt hän-iresultatåstadkommersida ochsida vid ettsliga regler lever gemensamt som

utgår från folkrättsligamedlemskap däri,ochinomSamarbetet EU,unikt.tämligenseende är
innehåll medförfördrag.internationella Derasi attmedlemsstaternaåtaganden görsom

binder enskildaEU-lagstiftningdärigenomblfår överstatlig karaktär,samarbetet attaen
framför inhemskföreträdesådan lagstiftning ägerochi medlemsstaternarättssubjekt att

lagstiftning.
bestårlagstiftningensådan. primärasekundär Denprimär ochEU-lagstiftningen delas in i

Maastrichtför-ochRomfördragetframför alltinternationella fördragen,grundläggandedeav



50

innehållerdraget. viktigaDessa och grundläggandet bestämmelser för struktur, funktionEUs
Någotoch uppbyggnad. förenklat kan den primära lagstiftningen karaktäriseras EUssom

konstitution. Medlemskap i innebär anslutning till dessa fördrag. Till denEU sekundära EU-
lagstiftningen framför förordningar direktiv, vilka båda rådet.hör allt och utfärdas av
Förordningar enligt Romfördraget direkt tillämpliga i varje medlemsstat. Direktiv iär är

uppnås, överlåterprincip bindande endast beträffande det resultat skall in-desom men
tillvägagångssätt.hemska myndigheterna bestämma form och EG-domstolen dockharatt

direktiv direkt effekt i målkan ha medlemsstat 41/74 Duyktävenansett att en ex von
mål1974 ECR 1337, liksom bestämmelser i internationella fördrag 6/64 Costatex

Principen tillämpningENEL 1964 ECR 585. direkt hömpelarna i EUsär rätt-om en av
åtagandentanken internationellaDessutom bygger EUs i fördragrättssystemssystem. att

fråga åtgärder.blir direkt tillämpliga i landet i särskilda Ytterligare principcentral ärutan en
EU-lagstiftningens företräde framför inhemsk lagstiftning.den om

bakgrund de skisserade bestämmelserna och principerna diskus-Det är mot av ovan som
vilkenuppstått utsträckning medför inskränkningar ision har i medlemskap i EUom en

medlemsstats suveränitet och därmed skulle kunna strida landets konstitution. Utanmot att
fråga, åtminstonediskutera denna kan konstateras medlemskap i EU innebärnärmare att

viss begränsning suveräniteten viss beslutanderätt, framför allt normgivnings-attgenomav
måsteöverlåtes lagstiftande imakt, till EU och dess institutioner. Den makten medlemsstater

således inskränkningar i sin verksamhet. För nationella myndigheter och domstolaracceptera
innebär medlemskap de har skyldighet tillämpa EU-lagstiftning detta skulleävenatt att om

inhemsk lagstiftning. nationella domstolar följer skyldighet beaktaundan För äventränga att
tolkningar EU-lagstiftning.tillämpa EG-domstolens avgöranden ochoch av

såledesi medför förändringar for samtliga traditionella former förEtt medlemskap EU tre
förändringarutövande statsmakt: lagstiftande, verkställande och dömande. Dessa behand-av

för undersökta länderna under följande rubriker:las nedan deett vart av
överlåtandeInternationella fördrag och maktbefogenheter till EUav-

lagstiftande och den verkställande maktenDen-
dömande verksamhetenDen-

tiden mänskliga fri- och rättigheter kommit alltmer intresse inomMed har EU. Deägnasatt
någraursprungliga fördraget innehöll bestämmelser härom. flesta medlemsstaternaDe

fri- vilkahar dock i sina respektive konstitutioner och rättighetskataloger tjänar som
vägledning för inhemska domstolar. Samtidigt har dessa domstolar tillämpa EU-att

såsom uppgiftlagstiftning uttolkad EG-domstolen bl enhetligär värnaattvars a omav en
sådan Frågor föremåltillämpning lagstiftning. mänskliga fri- och rättigheter har varitav om

tillfällen, varvid spänningsfältför EG-domstolens prövning vid flertal visst kan sägasett ett
uppstått frågor.ha mellan dess och vissa medlemsstaters dessa Maastrichtfördragetssyn

innehållerArtikel den i primära lagstiftning mänskligaF2 första bestämmelsen EUs om
såsomfri- rättigheter; däri föreskrivs respekt för grundläggande rättigheter deoch garanteras

för rättigheteri Europeiska konventionen skydd mänskliga och grundläggande friheter,om
behandlar kortfattat under särskild rubrik de undersöktaundertecknad 1950. Rapporten även

förhållandeländernas till denna konvention.
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diskussionmedför inte uttömmandei statsrätts-frågor behandlasDe rapporten avensom
isådana medlemskap iaktualiseras vid EU. Demängd ytterligarefrågor. Enliga rappor-

godförfattaren de viktigaste ochemellertid enligtaspekternadiskuterade är ger enten
sammanhang.dimensionen i dettastatsrättsligaöverblick denöver

situationenutgångspunkten alltidfrågorna behandlas iangivna ärdeNär rapportenovan
såledessigaspekterna grundarförfattningsrättsligaaktuella landet; dei detoch rättsläget

måinstitutioneroch dessfråga inte anpassade till hur EUi ochi landetförfattningsrätten är
någon saliggörande statsrättsligfinna allenafråga. ambitionenhellerviss Inte är attse en

SåledesEU-medlemskap.aktualiseras vidde problemför lösandettrollforrnel somav
EU-lagstiftningförhållande tillbestämmelsersfrågan konstitutionelladiskuteras trots attom
Intemationale Handels-företräde. Ilagstiftning otvetydigtEG-domstolen EU- ägerattanser

1125Handelsgesellschaft 1970 ECRmål Intemationalegesellschaft-målet 11/70 utta---
Följande:domstolenlade t ex

beaffectedwithin MemberStateits effectvalidity of Community’l11e cannotameasureora
Constitutionthefundamentalrights formulatedbyeitherthatallegationsby tocounter asruns

constitutionalstructure.of nationalState theprinciplesof the aor
konstitu-alla eventuellainställning effektivt löserdennaNågot kundetillspetsat sägas att

frågan ratifrceringmöjligenmedlemskap iförknippade med EU,problemtionella utom om
tycksöverenskommes. Dennamedlemskapvilketinternationella fördragdet syngenomav

konstitu-diskuteradesdärundersökta länderna,förhärskande i deinteemellertid utanvara
såsom problem.utgörandefrågor EU-medlemskapvidtionella

1995. Den31 decemberundersökta länderna denförhållanden i deRapporten peravser
begränsadeden mycketlagar ochandra relevantagällande konstitutionengrundar sig

synpunkter och in-värdefullafrågor. harbeträffande dessa Dessutomfinnsrättspraxis som
frånutsträckning politikeri vissocherhållits samtal med jurister,vidformation statsvetare

samtliga under-frågor beträffandebehandlasundersökta länderna. Ide rapporten samma
åter-tyngdpunktskiftandevarierar.diskussionens omfattning Dennadocksökta länder, att

länderna.i de olikafrågor närvarandeolika förvarierande intressedetspeglar genererarsom

tillöverlåtande maktbefogenheterfördrag ochInternationella av
EU

Polen

instrument: Lagentvå grundläggandePolenkonstitutionen inuvarande utgörsDen omav
förhållandena mellan lag-vilken regleraroktober 1992,daterad den 17konstitutionen,

lokalt självstyre den kfrågor rörandei Polen ochmyndigheterstiftande maktutövandeoch s
konstitutioneni den gamlaantal bestämmelserDärtill kommerkonstitutionen.Lilla ett som

bestämmel-konstitutionellakonstitutionen ki Lilla si kraft artikel 77fortfarande gäller av
desåväl Lilla konstitutionentill konstitutionen,hänvisning nedanser. När görs somavses

anges.konstitutionella bestämmelserna, annatom
Parlamentetskonstitution.pågår arbete med utarbetafortlöpandeSedan 1990 att en ny
konstitutionförslag tillfärdigställtigrundlagskommitté har det närmaste ett nynu
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nedan benämnt "Förslaget". Alla bestämmelser rörande internationella fördrag, särskilt de
med anknytning till eventuellt EU/NATO-medlemskap har redan antagits kommittén iett av

svårtslutlig form. emellertid förutseDet den konstitutionen kan kommanäratt attsynes nya
kraft.träda i Det därför nödvändigt bådediskutera de nuvarandeär konstitutionellaatt

bestämmelserna och bestämmelserna i Förslaget.
innehåller fåtalDen nuvarande konstitutionen endast bestämmelser avseende interna-ett

tionella fördrag. Enligt artikel 52, paragraf i Lilla konstitutionen2.7 skall beslut avseende
internationella fördrag ministerrådet.och avtal fattas Enligt artikel 32, paragraf i Lillalav
grundlagen skall presidenten ratifrcera internationella fördrag denneoch skall underrätta

bådaparlamentets kammare därom dvs sejmen och Vissa fördragsenaten. kan emellertid
ratificeras såvida de godkänts parlamentet i form särskild lag. Enligt artikel 32,av av en
paragraf 2 Lilla konstitutionen dessa fördrag följande:är

fördrag med avseende landets gränser,-
fördrag försvarsmakten, ochsom avser-

ådragafördrag skulle kunna skuld eller kräva lagändringar.statensom-
Enligt Konstitutionsdomstolen denna uppräkning ratifrceringuttömmande och allaär av
övriga fördrag tillkommer enbart landets president.

Konstitutionen vilka kategorier internationella fördrag, förutom deanger av som
angivits i artikel 32 paragraf kräver ratifrcering. Emellertid kan enligt polsk lagsom en-

frågordast ratificerade fördrag reglera avseende individers rättigheter och/eller skyldigheter.
råder inteDet tvivel fördrag avseende Polens medlemskap i EU skulle krävaatt ettom

både presidentens ratificering och parlamentets godkännande.
nuvarande konstitutionen innehåller någraDen specifika bestämmelser avseende över-

föring maktbefogenheter till intemationella/överstatliga Eftersom åtskilligaav organ.
bestämmelser i konstitutionen det nationella självstyret grundläggande bland deanger som
mål och värden med all kraft skall skyddas artikel 28 paragraf iartikel 8 destatensom av
konstitutionella bestämmelserna, det huruvida sådanoklart överföring skulleär en vara
möjlig ändra konstitutionen.utan att

nuvarande konstitutionen innehåller någraDen uttryckliga bestämmelser avseende in-
ternationella fördrags ställning inom nationell rätt.

beträffarVad den direkta tillämpningen internationella fördrag domstolarna i detav var
Årkommunistiska Polen inställda härtill. 1991 ändrade emellertid Högsta domstolenavogt
åtskilligasin inställning. Konstitutionsdomstolen gångerhar bekräftat denna ståndpunkt.

Emellertid finns något beslut vilket domstol tillämpa lagstad-ännu vägrat attgenom en en
stårgad bestämmelse i strid internationelltmed fördrag.ettsom

svårtDet skulle sannolikt bli för Polen sig till såansluta EU länge den nuvarandeatt
Åkonstitutionen tillämpas. andra sidan kommer troligtvis konstitutionpolsk att antasen ny

inom två år.eller kommer sannoliktDenna i detta avseende bana för Polens in-vägentre att
iträde EU.

förändrarFörslaget inte den procedur i dag allmänt tillämpas vid slutande ratifi-ochsom
cering internationella fördrag. måsteEtt fördrag godkännas parlamentet i formav av enav
särskild "befullmäktigandelag" fördraget ändring1 landets ingående2rör: gränser,om av
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konstitu-medborgarnasfred; 3slutandefördragmilitäraochpolitiskaallianser, samt avav
organisation; 5internationellmedlemskap i4skyldigheter;rättigheter ochtionella en

landetåtaganden förfinansiellainnebäraskullebeslut6i lag;reglerasfrågor skall somsom
Förslaget.69 iartikel

inter-uppstår medi sambandfrågan problem attbehandlarFörslaget71 iArtikel somom
kom-fördragratiñceradeallanationellamed det rättssystemet:införlivasfördragnationella

fårochoffentliggörandetmedi ochnationelladet rättssystemetmedinförlivasattmer
för-ratiñceratEttlag.antagandetillämpning kräverdesssåvida intedirekt,tillämpas av ny

samstämmigståndfå tillmöjlighetfinnsdetframför lag, attföreträde enhardrag om
tolkning.

Konstitutionsdomstolenkonstitutionen.medmåste överensstämmaInternationella fördrag
artikelfördraginternationellagrundlagsenligheten hosgranskaövergripande rätthar atten

grundlagsenlighetfördragsifrågasättapresidentenkan ettFörslaget. Dessutomi156, 1
i Förslaget.avsnitt 2artikelratiñcering skerinnanKonstitutionsdomstolenvid

överlåtandeochfördraginternationellaartikelsärskild avinnehållerFörslaget omen
föreskriver:Förslaget10 iArtikelmaktbefogenheter.

lagstiftningsnormer.internationellaRepubliken skall följaPoleni
internationelltillRepubliken PolenkanfördraginternationelltGenom enii

vissafullgörandetöverlåtainternationellttillellerorganisation avett organ
befogenheter."statliga

befogenhetema.överlåtnadeomfattningenibegränsningarnågrainnefattarFörslaget av
befogenheter kan över-statliga"vissaendastbegränsning:kvantitativfinnsEmellertid en

denfördraginternationelltinvändning kan ettsåledes möjligt motlåtas. Det är att resas
inget sägsbörbefogenheter. Det även attstatliga noterasgårdet "vissautövergrunden att

statligavissa"fullgörandettalasdetsuveränitetsrättigheteröverlåtande utan avomavom
befogenheter.

internationellaantagandevidförfarandespecielltföreskriverFörslageti av70Artikel ett
organisa-internationelltillöverlåtelseintemationellt föreskriverfördrag enOmfördrag. ett

minstochmajoritettredjedels närvarotvåbefogenheter krävsstatliga av"vissation av
tillför-artikeli dennaParagraf 2kammaren.varderailedamöterantaletdet totalahälften av

sker.ratifioeringfråga innandennafolkomröstning ihållamöjlighetensejmensäkrar att
sejmeneftersomförfarandealternativtanvändasfolkomröstning ettSåledes kan somen

majoritet.kvalificeradmedmåste beslutfattaförhållandenunder alla
sannoliktFörslagettillupphovsmännenså avlägset avi EUinträde attär ännuPolens

uppstått i Västeuropaproblemkonstitutionellaspecifikadebeaktatinte somanledningdenna
Maastrichtfördraget.ratifrceringenavseendemed av

vallokalavidavseende rösträttenMaastrichtfördragetibestämmelsernagällerVad t ex
liksombestämmelserna,konstitutionellai de95Artikelkonstitutionen.iändringerfordras

i valställaoch rätten enbeskriver rösta att somi Förslaget, rätten uppattArtikel 47
tillrättigheterdessautsträcka attmöjlighetfinnastorde inte atträttighet". Det"medborgerlig

EU-land.imedborgarskapåberopandeunderlandetboende iutlänningargälla aväven ens
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Såvitt bestämmelser avseende den unionen erfordras ingenmonetära ändringavser av nu-
dåvarande konstitution denna reglerar Polens centralbank. Emellertid Förslagetär annor-

utformatlunda i det det bl fastställer den polska centralbankens behörighet övervakaatt a att
den ekonomiska politiken Artikel 211, avsnitt i Frågan1 Förslaget. huruvida Maastricht-
fördragets plan for det tredje i den ekonomiska och unionen skullemonetära kunnasteget
jämkas med det ovannämnda kan besvaras. finnsDet dock anledningännusamman anta

åtminstone några konstitutionella problem uppstå.kan kommaatt att

Ungern

vårenUnder 1990 ägde förändring i det ungerska politiska Allmänna, friasystemet.en rum
val hölls i år. Redan dessförinnan hade emellertidUngern börjat orientera sigmars samma

bl tekniskaEU, och handelsöverenskommelser ingångna 1988. Liksom övrigamot a genom
Östeuropaländer i Central- och har Ungern, ingått associationsavtalnämnts ettsom ovan,

med syfte blEU ungersk lagstiftning till EUs krav.är Denna anpassningattvars a anpassa
sikteendast EUs sekundärlagstiftning. I associationsavtalet bl anpassningsägstar atta av

existerande framtidaoch lagstiftning till kravEUs centralt villkor for Ungerns integra-är ett
tion i Artikel 67 i associationsavtaletEU. bl Ungern skall säkerställa framtidaatt attanger a

så långtlagstiftning till kravEUs det möjligt. Avtalet emellertid någotinteär sägeranpassas
Ävenanpassninghur denna skall till. associationsavtalet kräver änannatom om an-

passning till sekundärlagstiftning,EUs förutsätter medlemskap hela det ungerska rätt-ett att
till EU-lagstiftningen, såväl den primära Frånden sekundära.ssystemet anpassas som

utgångspunktungersk torde detta innebära måstekonstitutionen granskas i akt ochatt men-
ing fastställa huruvida ändringar i denna påkalladekan i anledning medlemskap.att vara av

Artikel 21 i konstitutionen konstaterar Ungern skall självständig demok-ochatt vara en
tillikaratisk paragraf artikel utgår frånI 2 all makt folketrättsstat. sägsstat, atten av samma

vilket skall nationell överhöghet valdautöva representanter.genom
fördelasUtövandet statsmakt mellan parlamentet, presidenten och regeringen. Denav

lagstiftande makten tillkommer parlamentet nationalförsamlingen ledamöter väljs förvars
år.perioder fyra Parlamentet väljer republikens president dess premiärministeroch lik-om

Konstitutionsdomstolens ledamöter och domstolens ordförande.Högsta Parlamentet ärsom
beslutfört hälften dess ledamöter närvarande. normalfallet fattas beslutnär än Iärmer av

majoritet2/3 samtliga ledamöter. lika majoritet förEn krävs antagandestorgenom av av
vissa lagar har rättsliga valör konstitutionen, lagar rörande mänskligatsom samma som ex
fri- rättigheter.och Lag antagits parlamentet skall undertecknas dess talman ochsom av av

denne överlämnas till presidenten för ifråga.promulgation lagen Presidenten harav av
möjlighet underställa Konstitutionsdomstolen lag enligt hans mening strideratt motsom
konstitutionen. Om domstolen kommer till återställasslutsats skall lagen tillsamma par-
lamentet, presidenten ändåtycks ha möjligheten välja underteckna ochatt attmen prom-
ulgera lagen.

Det ankommer parlamentet ratificera internationella fördrag viktsärskildäratt som av
för republikens utrikesförbindelser. framgårkonstitutionen ratificeringAv hur sker för-av
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internationella för-undertecknandeIngående ochvikt.sådan särskildinte hardrag avsom
ungerskaföreträder denstatsöverhuvudegenskapipresidentendrag fullgörs avsomav

således fallerochlagstiftningfråga krävergällerfördraginternationelltOm somettstaten. -
presidenteninnansamtyckekompetensområde parlamentetskrävs un-parlamentetsinom -

fråga.fördraget idertecknar
principerfolkrättsligaerkända utgörframgår allmäntkonstitutioneniartikel 71 attAv

överensstämmelsesäkerställaskalloch rättssystemetungerskadetdel rättssystemet attav
emellertidinnehållerKonstitutioneninhemsk lag.ochförpliktelserfolkrättsligamellan

inter-åtaganden, ifolkrättsligaförhållandet mellan etttexbestämmelseuttrycklignågon om
finnas. Detskulle ärmotstridigheterdet fallforinhemsk lag,fördrag, och attnationellt

företrädefördraginternationellai ägerbestämmelsersåtolkaskanartikel 71möjligt attatt
Å blKonstitutionsdomstolenåligger detsidan,andralagstiftning. asominhemskframför -

artikel 32A1konstitutionenmed attöverensstämmelselagarsgranskauppgifttillhar att ~
Även interna-32A2.artikelkonstitutionen ettstriderlagar omogiltigförklara motsom

intefördragettordelagstiftning,inhemskframförföreträdehaskullefördragtionellt anses
således krävaskullesådant fördragbestämmelser. Ettkonstitutionensframförföreträdeäga

ändras.konstitutionenatt
Regeringenutarbetande.underkonstitution ärskallsammanhang nämnas attdettaI en ny

skrivandeiSåvitt bedömaskankonstitution.utarbetandeforriktlinjerantagithar av en ny
inne-medbestämmelseruttryckligainnehållakonstitutiontillförslaget attstund kommer ny

Vidarelagstiftning. övervägsinhemskframförföreträdeskallEU-lagstiftning ägabörden att
ochfördraginternationellamellanförhållandetrörandebestämmelseruttryckligasannolikt

företrädeskallfördrag ägainternationellainnebördförmodligenlagstiftning, attinhemsk av
itillämpliga Ungem.direktskallautomatisktdeoch att vara

tillöverlämnasnormgivningsmaktbeslutande- ochvissinnebärmedlemskap i EU attEtt
lagstift-beträffandeutformningkonstitutionenstillinstitutioner. hänsynMeddessochEU

nöd-blii denändringartordesuveränitetbeträffandemöjligenoch ävenningsmakt -- konstituti-denriktlinjer förregeringensockså bekräftasindirekttycks nyavändiga. Detta av
tillämplighet.direktaEU-lagstiftningensförhållande beträffandegällerSammaonen.

Tjeckien

ad-offentligochlagstiftningMinisteriet för1995 har15regeringsbeslut denEnligt mars
åtgärder förkonstitutionellanödvändigatillförslagutarbetafått i uppgiftministration ettatt

politiska ochrättigheter,fri- ochmänskligaEUinomrättsakterhantering avsersomav
skallåtgärder. Förslageträttsligafrågor kräver en-allmännafrågor, liksomekonomiska som

1995.decemberden 31föreligga klartregeringsbeslutetligt per
principi1992,decemberikonstitution, motsvarar enTjeckiensRepubliken antogssom

medjämförligoch kangrundprinciper sägassinaochkonstitution i sitt varasynsättmodern
inom EU.medlemsstaternuvarandehoskonstitutionema

skillnadenmarkeraframför alltsyftetkonstitutionen atttjeckiska antogsdenNär varnya
åter-1989. Detta synsätttillframdensituationenochsituationendenmellan varsomnya
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sig bl ispeglar konstitutionens artikel 1 där Tjeckien beskrivs därochsuveräna statsom en
återspeglasrättsstatstanken i uttryckssättet: The Czech Republic law observinga

state". Artikel föreskriver utgår från2 all makt folket och det sin maktutövaratt att genom
lagstiftande, verkställande och dömande organ.

lagstiftandeDen makten parlamentet, består tvåutövas kammare: depute-av som av
radekammaren 200 ledamöter valda årför period fyra och 81 valdasenaten senatoreren av
för period åtta år. Lagstiftningsärenden handläggs först pådeputeradekammarenen av av -
initiativ ledamöter kammaren, eller regeringen och däreftersenaten senaten.av av av-
Konstitutionen kan endast ändras antagande konstitutionell lag vilket kräver attgenom av ny
3/5 alla ledamöteri deputeradekammaren godkänner lagen och 3/5 alla närvarandeattav av

godkänner den.senatorer
Republikens ingårpresident förhandlar, ratificeraroch internationella fördrag. Han har rätt

förhandlandetdelegera fördrag till regeringen, eller med dess samtycke, till enskildaatt av
regeringsledamöter. Vissa fördrag kräver dock parlamentets godkännande, nämligen fördrag
rörande mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, politiska och ekonomiska fördrag

allmän karaktär, liksom fördrag, vilkas genomförande kräver antagande allmän lag.av av
sådanaParlamentet fördrag allmän lag, dvs majoritetsbeslutsättantar samma som genom

bådai framgårkamrama. artikel 10 i konstitutionen internationellaAv fördrag rörandeatt
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter direkt tillämpliga Tjeckieni ochär äger
företräde framför inhemsk lag, under förutsättning de ratificerats och godkäntsatt av par-

innehållerlamentet. Konstitutionen någoti övrigt internationella fördrags verkan iom
Tjeckien förhållandeeller dessas till inhemsk lag.om

Konstitutionen innehåller någon reglering överföring maktbefogenheter till inter-av av
nationella institutioner.eller Den nuvarande ordalydelsen medger heller attorgan
EU-lagstiftning företräde framför inhemsk lagstiftning förutsättes vid medlemskap iges som
EU.

såledesEtt medlemskap i EU skulle medföra behov ändringar i konstitutionen avseendeav
överförande maktbefogenheter och tillämpning EU-lagstiftning. De aspekterav av som
därvidlag främst torde omfattar följande:beaktas

Som beskrivs Tjeckien i konstitutionen i vilken all maktsuveränangetts statovan som en
utgår från folket vilket denna makt bl lagstiftande Vidare iutövar a genom organ. anges ar-
tikel i konstitutionen15 den lagstiftande makten tillkommer parlamentet. Ett medlemskapatt

åtminstonei EU medför överförande viss norrngivningsrätt. Beroende hur omfattnin-av
detta överförande bedöms konstitutionell synvinkel, kan ändring konstituti-gen av ur en av

påkallad. detta ifråga.I sammanhang torde främst artiklarna komma2 och 15onen vara
artiklarnaAv 10 och 49 i konstitutionen följer bestämmelser i internationella fördragatt

endast i begränsad utsträckning direkt tillämpning Tjeckien. Sådana måstei fördragäger
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter måsteoch ratificeras presidentenavse av

och godkännas parlamentet. Vidare det endast under dessa förutsättningarärav som
bestämmelser internationellai fördrag företräde framför inhemsk lagstiftning. in-Dettaäger
nebär konstitutionen måste ändras i dessa avseenden för bereda för direktvägatt att
tillämpning EU-lagstiftning och för säkerställa denna lagstiftnings företräde framförattav
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Sannolikt bör artikel 52 i konstitutionen ändras. Denna bestämmelse före-inhemsk lag. även
i varför svår-skriver träder i kraft den promulgeras lag, denlag när sätt äratt som anges

direkt tillämpning EU-lagstiftning.förenlig med aven
möjligtföljer det för Tjeckiens del inte använda sigvadAv äratt attsagtssom ovan av

for överföra maktbefogenheter till vissaden modell bl Sverige EU. Ianvänt attsom a
framförts möjlighet skulle införa k Europapara-diskussioner har tanken att attvara en sen

förebild. såkonstitutionen med artikel 23 i den tyska konstitutionen Om sker,graf i som
såsådan Europaparagraf sannolikt samordnas med artikel 15 i konstitutionenkommer atten

varandra.blir förenliga meddessaatt
frågorKonstitutionsdomstolens befogenheter bör utökas till omfattatroligtDet är attatt

dåEU-lagstiftning. liggernationell lagstiftnings överensstämmelse med Detrörande närmast
artikel första paragrafen, ikonstitutionen, reglerartill införa ändring i 87,hands att somen

måsteVidare artikel 88 i konstitutionen ändras. DäriKonstitutionsdomstolens behörighet.
bunden endast konstituti-Konstitutionsdomstolen i sin dömande verksamhet äratt avanges

tillämpningsådana internationella fördrag enligt artikel 10 direkt ochoch ägersomonen
ändring nödvändig för möjliggöraföreträde framför inhemsk lag. Denna äräger attsom

Sådana förändringartillämpning EU-lagstiftning. skulle nöd-Konstitutionsdomstolens av
Konstitutionsdomstolen, i juni 1993.ändring i lagenvändiggöra även antagenom

Estland

juniEstland associationsavtalet med EU den 12 1995. FörundertecknadeSom nämnts ovan,
artikel 68 i associationsavtalet förut-skall med i det enligtEstland kunna EU äratt en

EU-lagstiftningen.förenliga med Genomsättning existerande och lagar görs attatt nyanu
uppfylla krav.förbundit sig sina lagar för EUshärtill har Estlandsamtycka attatt anpassa

någon övergångsperiodinte föreskriver för Est-sagda avtalintressantDet är att notera att
Litauen anlednin-i motsvarande avtal med Lettland och Enlands inträde EU, vilket gör. av

lagstiftningen i Estland redan rela-kan ha varit den existerandetill detta att anses nugama
principer.Europeiska unionens grundläggandetivt väl medstämma överens

sin konstitution den 28 juniRepubliken EstlandGenom folkomröstning antog nyaen
självständig, och de-artikeln beskrivs Estland1992. den inledande suveränI som ena

utgår från folket. Artikel i konstituti-den statsmakten 3mokratisk republik i vilken högsta
grundval konstitutionen ochstatsmakten skall endastföreskriver utövasatt avonen

sådana står konstitutionen. Vidare i denna artikeli överensstämmelse medlagar sägs attsom
ordning bindande.vilka publicerats i föreskrivenendast lagar är

bestårvilketparlamentet Riigikogu 101 le-lagstiftande makten tillkommerDen av
år.period fyradamöter, valda för en av

interna-ratificerar och parlamentetkonstitutionens artikel 121I enlighet med uppsäger
tionella fördrag dessa:om

ändrar1 statsgränsema;
ändring eller upphävande estniska lagar;uppfyllande antagande,2 för sitt kräver av

eller förbund;internationella organisationerinnebär Estland blir medlem3 att av
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förpliktelser;åtar sig militära eller finansiellainnebär Estland4 att
då föreskrivs.ratificering5

fördrag blir det automatiskt bin-ratiñcering internationelltDå parlamentet beslutat ettom av
ordninglagstiftningen, i särskildintegrerad del den inhemskaochdande utgör utan attaven

således in-fördraget "omvandlas" tilllag. internationellainhemsk Detbehöva antagas som
andravilkenparlamentet lagen,hemsk lag den sättantasantagna samma somavgenom

innebär Romfördraget ochratificeringen fördraget. Detta Maas-vilkenlagar och utgör attav
integrerad del estnisk ibli bindande ochtrichtfördraget kommer rätt,utgöra attutanatt en av

inhemsk lag.ratiñcering behövaordning än antagas somgenomannan
förhållandet konstitutionen ochmellansärskilt uppmärksammasdetta sammanhang börI

internationella fördrag.
enligtfastslår framför och andra rättsakterdess företräde lagarKonstitutionens artikel 3

följande:
stårsådana iKonstitutionoch lagarendast grundval denna"Statsmaktskall utövas somav

Konstitutionenöverensstämmelsemed
inhemsk lagstiftningföreträde framförartikel internationellKonstitutionen i 3 rättsanger

enligt följande:
oskiljaktiginternationell skall delprinciperoch i... Universellterkända rätt vara avnormer en

rättssystemf,Estlands
paragrafArtikel 123, 2och anger

står medinternationellafördragförordningar i överensstämmelseestniskalagareller"Om
bestämmelsergälla."internationellafördragetsRiigikogu,skalldetratifrceradeär avsom

det estniskaintegrerad delinternationella fördrag rättssystemet,Eftersom utgör ansesaven
med hörn-således väli Estland, vilketdirekt tillämpliga överensde stämmer en avvara

lagstiftning.i EUsstenama
före-uppmärksammas. Denmåste konstitutionens artikel 15docksammanhangI detta

skriver:
gmndlagsen-beslutfattasdomstolhar begärasakDen rättprövas attatt omavpersonvars

förfarande.författningellerlighetenhostillämplig lag,annan
författningeller för-och förklara alla lagar,iaktta KonstitutionenDomstolarnaskall annan

striderfriheteri Konstitutionen,ellerrättigheteroch sättfaranden strider annatmot somsom
grundlagsenliga."Konstitutionen,mot som

in-kontrollera lagars ochdomstolarnaovannämnda bestämmelse harenlighet med rättI att
fall ochkonstitutionen, och, för det lagaröverensstämmelse medfördragsternationella att

Därförunderlåta sådana motstridigatillämpakonstitutionen,fördrag strider attmot normer.
lagstiftningöverensstämmelse med EUs kon-lagstiftningsfrågeställningen estniskbör om

förhållande till konstitutionen.lagstiftning ijämförelse EUscentreras en av
för-således internationellafördrag, skall principeninternationellalag striderOm mot om

konstitutionens artikel 123:mindre föreskrivertillämpas. destodrags företräde Inte
Konstitutionen."striderslutainternationellafördragRepublikenEstlandskallinte motsom

konstituti-ochinternationella fördragetöverensstämmelsen mellan detföljerdettaAv att
tillfördraget. hänsynratificerar Medmåste granskas innan parlamentetbestämmelseronens

företrädefördrag dockinternationella ägainnehållet artikel och artikel 123 tordei 15
rörande Hög-vissa bestämmelserkonstitutionen. bekräftasbestämmelser i Dettaframför av
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domstolen verksamhet. Enligt artikel 149 den estniska Högsta domstolensär ansvarigsta
frågor. Någonför konstitutionella särskild Konstitutionsdomstol finnsäven Konstituti-

fårartikel föreskriver domstolar tillämpa153 lag, eller författning,attonens annan som
strider konstitutionen. bestämmelse åläggerSamma domstolenHögsta ogiltigförklaramot att

författning striderlag eller konstitutionens bestämmelser, eller dessmot motannan som
föregåendeanda. innebär internationella fördrag direkt tillämpningDet i Estland ochägeratt

företräde framför inhemsk lag, dock framför konstitutionen. Detta medför i sinäger tur att
imedlemskap EU skulle kräva förändringar i konstitutionen.

måsteKonstitutionen ändras lag antingen folkomröstning ellerantagasgenom som genom
två följandeparlamentet vid varandra tillfällen, med olika sammansättning. Förav men

bli föremål förändring konstitutionen ska folkomröstning krävs beslut parlamentetatt av av
därom Vid ändring konstitutionen måstemed 3/5 majoritet. folkomröstning än-utanav
dringsförslagen parlamentets majoritet i den förstastöd sammansättningen. denIav nya
sammansättningen förslagen redan vid första läsningenkan de vanligaantagas mot tre- -

fårändras stöd 3/5 majoritet ledamöterna.de ochom av av
fördrag måstestrider regeringen de i sinom tidDe lagar över sättmot attsom ses av

internationellakommer med det relevanta fördraget. enlighet med lagenIöverensstämmaatt
förbindelser Estlands regering ansvarig för fullgörandet internationellautrikes för-är avom

estnisk eller förordning strider internationellt fördragdrag. Om lag lämnarmot etten reger-
ingen antingen proposition till parlamentet for lagändring, eller ändrar regeringen själven

stårså i fördraget.författning den överensstämmelse medattannan
överlåter måttsärdrag medlemsstat visst bes-Som EUsnämnts är ett att ettav avovan,

lutanderätt till institutioner.EUs
fastslårKonstitutionens principen folkets makt. Artikelgrundval 1utgörs att statensav om

frånutgår folket demokratiskEstland självständig och republik.makt är suveränsamt att en
sådanaskall konstitutionenArtikel 3 statsmaakt endast grundval ochutövasattanger av

framgårmed konstitutionen. artikel lagstiftningsmaktenöverensstämmer Av 59lagar attsom
Ettparlamentet. medlemskap i skulle nödvändiggöra ändring dessatillkommer EU av

konstitutionen.i EU-lagstiftning fulltbestämmelser För medge direkttillämpningatt utav
påkallad.ändring i konstitutionentorde artikel 152även varaav
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junimedlemsstater den 12dessochassociationsavtal med EUsittundertecknadeLettland
månadexakt1995. Nästanseptemberkraft den 12trädde iAvtaletLuxemburg.1995 i en

associa-Lettlandsimedlemskap EU.Lettlandansökte1995oktoberden 13 omsenare -- Östeuropa, syftarochi Central-med länderslutnaassociationsavtalandraliksomtionsavtal,
bestämmelserutförligainnehåller tämligenAvtaletinträde i EU.Lettlandsförberedatill att

lagstift-till EUsskallallmänhetsamhället ilettiskadetochlettisk laghur anpassasom --
något helstemellertidområden. avtaletIolika sägspolitiktill omoch EUs somning

kan först kon-Därvidlagförändringarna.nödvändigaför deförfattningsrättsligaden ramen
konsti-gällandekonstitution. Denmodernnärvarande saknarLettland for nuatt enstateras

självständigLettlandmedanfebruari 1922,15dendensamma entutionen varantogsär som
framstårkonstitutionen idaginnebärDettatvå världskrigen. sommellan de attrepublik

östeuropeiskaochcentral-konstitutioner i stater.med andrajämfördföråldradnågot
självständigskallLettlandkonstaterandetmedi artikel 1inleds attKonstitutionen envara

let-detmakt tillkommerhögstalettiskadenartikel 2republik. I sägs statensdemokratisk att
folket.tiska

direktaväljs i allmänna,vilkabestår ledamöter,100Saimalettiska parlamentetDet av
till-lagstiftningsmaktenföreskriver64år. Artikelperioder attförhemliga valoch treav

Konstitution". Deti dennadeinom"och folket senareparlamentetkommer angessomramar
föremålmåste bliförutsättningarvissaunderlagarvissatillhänvisatorde att

frågordeparlamentet rörratificerasskallfördragInternationellafolkomröstning. omför av
bliartikel 73enligtdockfördrag kanInternationella68.artikeli lagreglerasskallsom

folkomröstning.föremål för
år harperiodförparlamentetväljs trepresidentLettlandsRepubliken avenavsom ——
inläggalagarinitiativ tillblkan samtlagstiftningsärenden. Han taibefogenheter nyavissa a

harenligt artikel 81,regeringen,vidarebörDeti parlamentet. attlagförslag noterasmotveto
nöd-brådskandeilagrättsligavilka harförordningar statusutfärda somrätt sammaatt -- fråndagarinomparlamentetför treförordningarsådanaOm presenterassituationer.

regeringensDennaogiltigförklaras.skall deparlamentssessionöppnandet nästaav
för-får medförainteförordningardessasåtillvidabegränsaddock attnonngivningsrätt är

domstolsorganisa-val,allmännasådanalagar,kategorieri vissaändringar tex avsersomav
konstitutioneniartikelstatslån. Dennaochbudgetendomstolsförfarandet, varochtionen

gäl-håll gjordesfrån vissadå det1994,underdiskussionerföremål livligaför sommaren
avseende.i dettabehörighetöverskred sinoftaregeringenlande att

leda-minst 2/3Så skekanparlamentet.ändrasendastkan avKonstitutionen omav
denförläsningarvid röstarmajoritetsbeslutmeddessaoch trenärvarandeärmöterna om

måsteläsningarnanågon devidgjortsförslageti treändringarOmändringen.föreslagna av
röstberättigadehälften devarvid minstfolkomröstning,föremål förblisådana ändringar av

ändringsförslaget.måste förrösta
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Utöver de bestämmelsernanämnda behandlar konstitutionen frågor interna-ovan om
tionella fördrag, förhållandedessas till inhemsk lagstiftning. reglerasDetta i lagentex

internationella fördrag, den 13 januari 1994. Paragraf 13 i denna lagantagenom attanger
internationella fördrag företräde framför inhemsk lagstiftning. EU-lagstiftningäger För att
skall kunna företräde framför inhemsk lagstiftningäga torde dock ändringar konstituti-av

påkallade. Sådana nödvändiga for föra lagstiftningsmakt frånär även överattonen vara
parlamentet och regeringen jfr artikel 81 i konstitutionen till mångaEUs Enligt ju-organ.
ridiska bedömare i det nödvändigtLettland inrätta Konstitutionsdomstolär dels föratt atten
kontrollera efterlevnaden EUs lagstiftning, dels for kontrollera grundlagsenlighetenattav

Ävenhos lagar. det- i fall statsrättslig synvinkel tveksamt detantagna ärvart ärurom om-
nödvändigt inrätta konstitutionsdomstol for dessa ändamål landets Högsta domstolatt en -

anförtros sådanakan det kan såuppgifter, EUs med EG-domstolento attm vara egna organ,
i kan fulllt tillräckliga våga påståendettorde det önskvärtspetsen, attanses vara man vore-

konstitutionsdomstol inrättades, eller i fall Högsta domstolen uttryckligenatt vart atten
tillfördes arbetsuppgifter.dessa

Litauen

mycketGenerellt kan lite diskussion har förts litauiskasägas jurister och politiker iatt av
fråga. spörsmåldenna Det i dag huvudsakligen sysselsätter politiker, jurister ochsom myn-

litauiskdigheter tycks hur lagstiftning skall kunna till krav,EUs särskilt devara anpassas
ikrav formulerats kommissionens vitbok. vitboken någotI dock intenämns över-som om

frånföring beslutanderätt nationella till internationella eller institutioner.överstatligaav
återfick sinSedan Litauen självständighet har genomgåttlandets genomgri-rättssystem

pande reformer, förberedelse inför integration i EU. Riktlinjerna för dennasom ena en
reform Reformen1993. dock i många avseenden inteär genomförd. Jfrännuantogs
angående reformeringen den litauiska civilrätten, Mikilenas, Recodification of civil lawav
The Republic of Lithuania during 1990-1995, SvJT 1995 538 ff.s.

Litauen undertecknade sitt associationsavtal med i juniEU 1995, samtidigt med de övriga
två baltiska Litauen har emellertid ratificerat avtalet. Icke desto mindreännustaterna.

avtalet redan i praktiken nödvändig förutsättning for framtida medlem-ettanses nu vara en
skap. måsteDen nuvarande inhemska regelsystem, påEUs särskilt deträtten anpassas

områdetkommersiella för landet skall kunna fullfölja sin ocksåplan. Det betonas oftaatt av
EU-kommissionen denna harmoniseringsprocess måste genomföras med beaktandeatt av
de speciella rättsliga förhållandenaoch politiska gäller för kommersiell verksamhet isom
Litauen, fåroch den inte begränsas till mekaniskt, pro-formainförande i litauisk lag-att ett
stiftning de krav EU-lagstiftningen ställer.av som

bestårDen huvudsakliga utmaningen inte i den tekniska anpassningen lagtexter iutanav
första hand i anpassning det litauiska i förhål-dess helhet, till derättssystemet,en av nya

pålandena, det de principer ligger till grund för EU-lagstiftningen får genomslag iatt som
praktiken. kommer troligen lång svår åtminstoneDet bli och inom vissaatt en process, om-
råden. Viktiga förändringar kommer krävas beträffande for administrativa ochatt ansvaret
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Även någon utsträckning,ifrågan inte har diskuterats störrefrågor Litauen.irättsliga om
beslutanderättöverföringjuristerpolitiker ochmyndigheter, överenstycks att avenomvara

bli aktuellt.skall kunnamedlemskapoundviklig fullttill EU är om
domstolar i Litauen tillregering ochfrån parlament,beslutanderättenöverföringEn av

nyligenLitauen harmödosamt företag.bliemellertid kommainstitutioner kanEUs ettatt
självständig de-Litauenkonstitutionenartikel i ärsjälvständig lIblivit attstat. enangesen

i artikel 3folket", och"suveräniteten tillkommerartikelrepublik. 2mokratisk I attanges
Konstitutionensinskränkas.ellerkan begränsassuveränitetsrättigheterfolketsattanges

republikensSeimas,parlamenteti Litauenstatsmaktenföreskriver utövasartikel 5 att av
förmodligen inte berettsamhälletlitauiskadomstolarna. Det ärochregeringenpresident, av

politisk och psyk-i fall intekonstitutionen,bestämmelser inyssnämnda utanändra vartatt
skall sökaLitauendockpartierpolitiskaAlla är överensförberedelse. attologisk större om

imedlemskap EU.
föl-beskrivaskortfattatkonstitutionen, kanisåsom den reglerasNormgivningsrätten,

kommittéer och parlamenta-och iblandregeringennormaltberedsjande Lagarsätt. avav
och kungörasundertecknasskall deDärefterparlamentet.stiftasochriska avavgrupper

och/ellerundertecknarintepresidentensuspensiv Omvetorätt.harpresidenten ensom
iartikel 71i parlamentetordförandenoch kungörsundertecknas denlag,kungör aven

beslut. Parlamentetsförordningar ochflertalregeringenutfärdarVidarekonstitutionen. ett
i kon-begränsadkonstitutioneni sättenligt artikel 5maktregeringens äroch angessom

Konsti-grundlagsenlighetlagstiftningens görsgranskningenrättsligastitutionen. Den avav
sedan 1993.i funktionvilkentutionsdomstolen är

beslutande- ochöverföramöjligtintetorde detsagdadet attbakgrundMot varaovanav
konstitutionen.iändringarvidtagainstitutioneroch desstill EUnormgivningsrätt attutan

Adärtill minstinitiativantingenändras krävsskall kunna taskonstitutionen att avFör avatt
konsti-artikel iBeträffande lröstberättigade.300 000minstellerledamöterparlamentets av

folkomröstning iendaständrasden kanartikel 148isärskilttutionen attutsägs genom
helaVidareändringen.den aktuella sägsforvalberättigade attdeminst 3/4 röstarvilken av

konstituti-rörande ändring147-149,artiklarnakapitel 14ochartiklarna l-17kapitel 1 av
majoritet.kvalificeraddock kravfolkomröstning,endaständras utanonen kan genom

må-minstmedi parlamentettvå omröstningarkonstitutionen kräver treändringarAndra av
ledamötersamtliga röstar2/3 parlamentetsminstomröstning,varjemellannader samt att av

i kap-nödvändigasannolikt blirkonstitutionenändringar texför ändringen. De somav -
folkomröstning.måste-innebär dessaitel l antagasatt genom

underskrivasfördraginternationellaskallkonstitutionenipunkt 2artikel 84,Enligt av
följerartikel 138ratifrcering. Avförparlamentettill attingesoch honompresidenten av

innebär for-blinternationella fördragellerratificeraskall uppsägaparlamentet som a--
biståndömsesidigtfrämmandemedsamarbetepolitiskt stat,ändring Litauens statsgräns,av

internationellaregionalaelleruniverselladeltagande inationella försvaret,deteller rörande
samarbete. Avlångsiktigt ekonomisktellermultilateratfördragorganisationer och rörsom

in-internationella fördragratificerade utgörparlamentetframgår vidareartikel 138 enatt av
några före-innehåller direktaKonstitutionenlagstiftning.litauiskinhemsktegrerad del av
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skrifter förhållandet inhemskmellan lagstiftning och internationella fördrag. Vissom
vägledning i detta avseende kan dock erhållas de bestämmelser i konstitutionenav som re-
glerar Konstitutionsdomstolens verksamhet artikel 102-108. Av artikel 102 följer dom-att
stolen skall kontrollera lagar och andra författningar stårparlamentet iatt antagna av
överensstämmelse med konstitutionen och artikel 105, tredje stycket, punkt framgår3 attav
denna prövning skall omfatta internationella fördrag vilka undertecknats Litauen. Omav
Konstitutionsdomstolen konstaterar lag eller författning parlamentetatt antagenen annan av
strider konstitutionen får sådan lag eller författning längre tillämpas domsto-mot o m

Såvitt angårlens beslut. internationella fördrag och vissa andra författningar dock isägs- -
artikel 107 parlamentet skall grundval konstitutionsdomstolens beslut fatta slutligtatt av
beslut fördragensrörande grundlagsenlighet. Av de beskrivna bestämmelserna tycksnyss
således framgår internationella fördrag strider konstitutionen i enlighet medatt motsom -
beslut Konstitutionsdomstolen får-inte tillämpas, dock med det undantaget parlamen-attav

ändock möjlighet frågatycks ha besluta fördraget i skall tillämpas. Samtidigt före-tet att att
skriver emellertid konstitutionens artikel varje lag7 och författning strideratt motannan som
konstitutionen ogiltig. Inte heller bestämmelserna Konstitutionsdomstolensär verksam-om

innehåller någothet företräde för internationella fördrag framför inhemsk lagstiftning, förom
fördragetdet fall strider konstitutionen. beredainte För full genomslagskraftatt mot att

primära såledesEUs lagstiftning tycks det nödvändigt ändra konstitutionen.att
angivnaDen bestämmelsen med innebörden presidenten skall underskriva inter-attovan

nationella fördrag och inlämna dessa till parlamentet för ratificering i dag rättsligtutgör ett
praktisktoch problem.

Tills nyligenhelt undertecknades flertal fördrag inte presidentenett utanav
premiärministern statsråd,eller andra ingavs inte till parlamentet för ratifrceringav av men
presidenten regeringen. vissa fall ingavs inte "mindre"I internationella fördrag tillutanav av

förparlamentet ratifrcering Såsomhuvud grund för detta hänvisades tillöver taget. en
i lagenbestämmelse internationella fördrag från 1991 internationella för-attom som anger

drag hur de kommit till ioavsett gäller Republiken Litauen. Eftersom presidentämbetet inte
existerade 1991 nämnda lag skulle dessa fördrag, enligt artikelnär 7 nämnda lag, in-antogs

till parlamentet för ratifrcering regeringen. Dessutom kan vissa innehållademges av av
bestämmelser inte förenliga med konstitutionens bestämmelser. Enligt artikelär 7 isom
konstitutionen varje lag eller stårrättsakt ogiltig den i stridär med konstitutionen.annan om
Som det Konstitutionsdomstolen behörig handlägga frågornämnts är är attovan som
rörande lagars, och andra författningars, överensstämmelse med konstitutionen. I sin senaste
dom, oktober17 1995, tolkade domstolen artikel i lagen internationella12 fördrag så attom
bestämmelsen inte stod i strid konstitutionenmed beträffande avtal ratifrceratssom av par-

Ålamentet. andra sidan har domstolen tidigare såtolkat bestämmelse den stod iattsamma
strid med konstitutionen beträffande avtal ratificerats parlamentet.inte Vidare harsom av
Konstitutionsdomstolen tolkat artikel avsnitt lag, enligt vilken internationellasamma
fördrag kan inges till parlamentet för ratifrcering regeringen, så stårlagen i strid medattav
artikel 84, punkt 2 i konstitutionen, eftersom det presidenten skall inge fördrag förär som
ratifrcering.



direktivfördragkaraktären tinte harEU-lagstiftningfråga hurYtterligare är av exsomen
sådan EU-åtminstone vissEftersomskall hanteras.kommissionenutfärdas avsom

troligtkonstitutionen detstår strid medi ärbestämmelser attinnehållakanlagstiftning som
Konstitutionsdomsto-föremål tolkningbli förhittills kommeroftarekonstitutionen än att av

möjligtvisinternationella fördragmedjämställasEU-lagstiftning kansådanVisslen. som
nämnda lagendenlagstiftning i kraftnationellförhållande tilliföreträderedan har ovanav

måstekonstitutionensannoliktkonstitutionen. Detförhållande till äri attintefrån 1991 men
EU-lagstiftning.sådanförberedaför vägändras att

måstebeslutsfattandelandets över-delbetydermedlemskap i EUEftersom att en avett
användas ifolkomröstningar komma större ut-vissa bedömareenligt attkantill EUlämnas

artikel 9konstitutionensbeslutsfattande. Iförsåsom instrumenttidigaresträckning än ett
folkomröstning. Hit-frågor skall beslutasviktigastenationensoch genomatt statensanges

eftertillfällen, antingenflertalvidgenomförtsfolkomröstningarbeslutande etttills har
på ini-spelet, ellerpolitiskamedel i detoppositionen,från politiskadenpåtryckning ettsom

internationellaförhållande tillilegitimitet mot-åstadkommaförregeringentiativ extraattav
lagarNärdess trupper.tillbakadragandefrågangälldedetRyssland närt avomparter ex

detutanför Litauenstiftas ärfrågor i Litauen kommerområden och attolikareglerarsom
bes-legitimiteten hosfor ökaoftaregenomföraskommerfolkomröstningar attmöjligt attatt

godkännsbeslutÄven inte krävernormaltprocedurregler attEUsfrågor.dessailuten om
länderi andraLitauenvanligare iblir änosannolikt detintefolkomröstning detär attgenom

folkomröstning.fattasbeslutatt genom
lagstiftning, kannationellaLitauensdellegitimitet,EU-lagstiftningens sanno-en avsom

mellan deöverenskommelsertilllederförhandlingarpolitiskaförstärkaslikt somgenom
politiskabland depolitisk enighet störrerådernärvarandepartierna. Förpolitiskastörre

Överenskommelser partiernapolitiskamellan deEU-medlemskap.fråganipartierna ettom
konstituti-artikel 47 iändringfråganiexempelvisfall,konkretai fleraträffatshar avom

ochfysiska personermedborgarelitauiskaendastfår markartikel 47 ägasEnligt avonen.
företaglitauiskaliksomjuridiska personer,och företagmedborgareUtländskastaten.av

utländskaforundantagmedmark,inte staterfår följaktligen äga omorganisationer,och
fram-harEftersom EUbeskickning.diplomatisknågon formforanvändasskallmarken av

liksomi EU,medlemimedborgare ärregeringLitauens stattillbegäran attställt somomen
grundlagsbestämmelsenyssnämndamark, kommerskall ha ägaEU, rättinomföretag att

politiskauppnåtts demellanredan störreharViss enighetändras.sannolikhetmed största att
bestämmelsenändradedenlydelsenexaktahur deninte käntdock det ännupartierna; är av

kommer att ut.se
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lagstiftandeDen och den verkställande makten

Polen

Arbetsmetodema för regering påverkasparlament och kommer väsentligt Polensatt av
medlemskap i unionen. Arbetet med iordningställa de juridiska dokument följer medatt som
unionen erfordrar konstant arbetsinsats de polska myndigheter kommer attav som represen-

iPolens intressen Bryssel. Arbetet med utarbeta inhemska lagar och administrativatera att
bestämmelser kommer kräva noggrannhet dessa skall med denär överensstämmaatt extrem

förordningar antagits inomlagar och EU.som
några årInom sejmen inrättades redan for sedan särskild kommitté förpermanenten

frågorhandhavande relaterade till Polens associationsavtal med kommittésEU. Dennaav
årsuppgifter bestäms avsnitt 2 i bilagan till 1992 arbetsordning för sejmen. Kommitténav

råd frågorövervakar fullgörandet bestämmelser i associationsavtalet, i avseendeav ger
förhandlingar mellan regeringen och myndigheter inom rekommendationerEU, ochantar

hänför till regleringen förhållandeförslag till regeringen sig dess till EU-ländema.som av
sådanfinns ingen kommitté inomDet ännu senaten.

frågornaeuropeiska beaktas redan i det praktiska arbetet vid samtligaDe nästannu
kommittéer och utskott i parlamentet. Det redan etablerad praxis vid granskningär att av nya

informationförslag till lagstiftning inhämta huruvida de föreslagna ändringarnaom
med Europaavtalet och med de inom EU gällandeöverensstämmer normerna.

årensannolikt detta arbete fortsätta under deDet kommer ochär närmasteatt att att par-
intressen anpassning till vedertagna inom kommer öka ilamentets Europa taktattav normer

Dåmed växande för Polens medlemskap. medlemskap faktum kom-ärett ettengagemang
efter allt döma finnas väl utarbetad plan för EU-anpassning polskdet lag-att attmer en av

stiftning.
omfattningen lagstiftningPolens inträde i EU kommer begränsa antagenatt av av par-

Eftersom EU-lagstiftning med för den verkställandelamentet. antas representanterav organ
regeringen troligtvis intresserat tillägna sigmakten kommer parlamentet att att yt-vara av

påverkaterligare möjligheter regeringsbesluten.att
speciellaVarken den nuvarande konstitutionen eller Förslaget föreskriver förpliktelser för

förhållande till parlamentet. Samtidigt det tydligt enligt maktfördelning-regeringen i är att -
sådanasprincipen artikel i Lilla konstitutionen och artikel i Förslaget förpliktelser1 ll -

åstadkommasför regeringen och/eller ministrarna endast kan lagstiftning och/ellergenom
åläggersig föreskrifterändring konstitutionen. Man kan tänka regeringen in-t attex somav

förordningarformera sejmen och avseende och lagar under utarbetande inomärsenaten som
åtminstone då påverka sådana förhållandendessa skulle kunna tänkasEU, ärsom annars

förbehållna lagstiftning.
kommer bli nödvändigt ändra arbetsordningama för sejmen ochDet även att att senaten.

Eftersom europeisk lagstiftning skulle alltför detaljerad for parlamentetsmerparten av vara
måsteplenidebatter arbetsordningen reglera kommittéemas arbetssätt i detta sammanhang.

förtjänar emellertid enligt den nuvarande maktfördelningenDet mellanattupprepas par--

3 16-0260
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åstadkommas grundvalålägganden regeringen inte kanregering förochlament av ar-—
betsordningarna.

konstitutionella regleringennågra i denförändringari skulle krävaPolens inträde EU av
i mindre grad, För-då både konstitutionen och,den nuvarandeMenpresidentens ansvar.

utrikes förbindel-avseendeallmänna bemyndigandenpresidenten vissatillerkäntslaget har
europeiska ärenden. Detibemyndigandenanvända dessapresidenten kunna ävenskulleser

avsnitt ochartikel 32 1utrikespolitikenpresidenteninformeraåligger regeringen att oma
avsnitt i Förslaget.konstitutionen; artikel III, 3i Lillaartikel 38 avsnitt 1

avsnitt iartikel 28, 2säkerhetPolens suveränitet ochpresidenten bevarareDessutom är av
krissituation hanskulleavsnitt 2 i Förslaget. Ioch artikel 105,konstitutionenLilla en -

vilka skullesådana handlingarEUsåberopa ochdettamöjligtvis kunna utmanaansvar-
landets säkerhet.och/ellersuveränitetenkunna äventyra

ändrade arbetsme-åtskilligt.kompliceras Desannoliktarbetsmetoder skulleRegeringens
i FörslagetEnligt artikel 123konstitutionen. ärändringinte krävatorde docktoderna re-av

Regeringen övervakarutrikespolitik avsnitt l.ochlandets inrikes-ansvarig förgeringen
sluteravsnitt 4.9 ochorganisationerinternationellaoch tillförhållandena andratill stater

i deni artikel 52finnsLiknande bestämmelseravsnitt 4.10.fördraginternationella nu-
regeringens ochplattform fortillräckligsannoliktkonstitutionen. Dessa utgörvarande en

EU-ärenden.handhavandeministrarsdess av
specialiseradfinnassannoliktdetarbetsorganisationen kommerVad gäller att gruppen

inomsärskild enhetfinnsEU-frågor. närvarandeFörhandläggerregeringeninom re-ensom
bistånd.utländsktintegration ocheuropeiskavseendeärendenhandhargeringen som

sysslar medenhetereller andraavdelningardessutomfinnsIsamtliga departement som
deEnFinansdepartementet.integration ifor europeiskavdelningenfrågor, avt exsamma

regeringsför-allagodkännaregeringsenhetensärskildafor den äruppgifternaviktigaste att
i allmän-associationsavtalet ochmedförenlighetsåvitt derasbestämmelserslag och avser -

premiärminis-regeringen,utformatsbestämmelseVarjelagstiftning.med EUshet- avsom
proposi-gäller förenhet. Detsammamåste dennagodkännasdepartementenellertern av

bindande,emellertidsynpunkterEnhetenstill parlamentet. är utanöverlämnastioner som
rådgivande karaktär.endast av

Dåiefter inträde EU.kunna användasi princip ävenarbetsorganisation tordeSamma
artikelriksdagenfastställasskallregeringenorganisationenkräverFörslaget att avav

ansvarsområden myndighetförbeslutlagstiftning foringen4.12, krävsavsnitt123, enom
ändamål.för liknandeinrättatförintegration ellereuropeiskför annat organ

Ungern

lagstiftaren ochnationella ävenför denförändringarnaturligeni medförmedlemskap EUEtt
Omfattandearbetsmetoder.ochi dessas arbetssättändringarinnefattanderegeringen,for ar-

medlagstiftninginhemsk överenssäkerställa stämmerförerfordrasbete kommer attattatt
EU-lagstiftning.
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I Ungern tycks inte någon särskild kommitté eller utskott inomännu parlamentet ha bil-
dats för särskilt EU-frågor,bevaka och handlägga såsom skett i Polen.att Redantex

spelar emellertid EU-frågor viktig roll i kraft associationsavtalet och den inhemskanu en av
lag promulgerade föreskriveravtalet. bl § 3 innan internationellaLagen fördragattsom a
underskrivs och ratifrceras, innan lag måste anpassningoch ske till association-antas,
savtalets krav, enkannerligen i artikelde 67 i associationsavtalet. I praktiken in-som anges
nebär detta varje föreläggsproposition parlamentet måste i vilken utsträckningatt som ange
och hur den anpassad till lagstiftning.EUsär

Ett inträde i EU medför nationelladem lagstiftarens roll minskar bekostnad EUsatt av
institutioner. EU-lagstiftningen till delen EU-institutioner bestårstörstaaintas av som av rep-

for medlemsstaternas verkställande regering och lagstiftanderesentanter organ organ.
innebäraDetta kan parlamentet kan komma kräva inflytande/insyn beträffande deatt att re-

geringsbeslut återverkningarhar hur landets vid lagstiftning-representantersom agerar
isärenden EU. Den nuvarande konstitutionen innehåller emellertid inte några ålägganden för

regeringen i detta avseende. Samtidigt torde stådet klart sådana inte kan åstadkommasatt
med mindre konstitutionen ändras. Det kommer sannolikt bli nödvändigt ändra denatt att
interna arbetsordning gäller för återspeglaparlamentet, for parlamentets ändrade rollattsom
i lagstiftningsärenden.

Ett medlemskap i kommerEU sannolikt inte kräva ändringar i konstitutionen vadatt avser
presidentens funktioner och ansvar.

praktiken kommer regeringensI påverkasarbetssätt på tämligen genomgripandeatt ett
Dels kommer omfattande arbetsinsatsersätt. behövas i beredandet lagstiftningsärendenatt av

i syfte säkerställa överensstämmelse med EUs lagstiftning, och för implementeraatt att
sådan lagstiftning i dels måsteUngern, instruktioner utarbetas reglerar regeringsle-som
damöters deltagande i arbetet inom institutioner,EUs såväl regeringens samverkan medsom
dessa institutioner. Det kommer sannolikt bli nödvändigt inrätta särskild enhetatt att en
inom regeringen, och/eller särskilda enheter inom de olika ministeriema, för handläggande

EU-frågor. Dessa förändringar torde åstadkommasdock kunna ändringar i konstitu-utanav
tionen. Artikel 35l i konstitutionen åläggerc regeringen ministerrådet leda ministeri-att

arbete och samordna detta arbete. Artikel 372 ministrar skall, inomatt attemas anger ra-
for existerande lagar förordningaroch och, i enlighet med regeringens beslut, leda demmen

underordnade myndigheters arbete. Dessa bestämmelser torde tillfyllest för attvara
åstadkomma de antydda förändringarna.ovan

Tjeckien

nationella lagstiftarenDen och regeringen kommer få vidkännas förändringar vid inträde iatt
EU, innefattande ändringar i dessas arbetssätt och arbetsmetoder. Omfattande arbetsinsatser
krävs för säkerställa inhemsk lagstiftning med EU-lagstiftning.stämmer överensatt att

någonI Tjeckien tycks inte särskild kommitté eller utskott inomännu parlamentet ha bil-
dats för särskilt bevaka handlägga EU-frågor, såsomoch skett i Polen.att t ex
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pålagstiftarens roll minskarnationelladenmedför,inträde i EUEtt nämnts attovan,som
EU-institutionertill delenEU-lagstiftningeninstitutioner. störstabekostnad EUs antas avav

från de valda parlamen-regeringar ochbestår for medlemsstaternasrepresentantersom av
beträffande dekräva inflytande/insynkommerparlamentetmedför kanhändaDetta attattten.

lagstiftning-vidåterverkningar hur landetsharregeringsbeslut representanter agerarsom
några ålägganden forinnehåller emellertid intekonstitutionennuvarandeisärenden EU. Den

konstituti-åstadkommas med mindresådana inteSamtidigt kani detta avseende.regeringen
arbetsordninginternanödvändigt ändra denblisannoliktändras. kommerDet attattonen

lagstiftning-roll iändradeåterspegla parlamentetsforparlamentet,gäller for attsom
särenden.

konstitutionen vadändringar iinte krävasannolikti kommermedlemskap EUEtt att avser
funktioner ochpresidentens ansvar.

Delspåverkas betydande utsträckning.iregeringens arbetssättkommerpraktikenI att
i syftelagstiftningsärendeni beredandetarbetsinsatser behövasomfattande attkommer att av

sådan lag-implementeraoch förlagstiftning,överensstämmelse med EUssäkerställa att
regeringsledamötersreglerarmåste instruktioner utarbetasi Tjeckien, delsstiftning som

samverkan med dessaregeringenssåvälinstitutioner,i arbetet inom EUsdeltagande som
institutioner.

den EU-påverkats i anledningredanregeringens arbetssättverket harsjälvaI av
fattattjeckiska regeringen harlagstiftning. Denpågår tjeckisk ettanpassning an-avsom nu
arbete skallhur dettaochsådan anpassning skall ävenföreskriver ägatal beslut att rumsom

lagarutarbetaministerium förSåledes har varjegenomföras.och attorganiseras nyaansvar
respektivesinakrav inomså EUsdeexisterande lagar,och ändra motsvarar ansvarsom-att

ministeriema.rättsavdelningarna inomhandutförs i förstaråden. arbeteDetta av
vilkeninnehålla uppgift delsmåsteministeriuminomutarbetaslagförslagVarje ett omsom

förslagetframlagdahuruvida detaktuella lagen, delsför denrelevantEU-lagstifning ärsom
Ministeriet förinomharEU-lagstiftningen. Dessutommed den relevantaöverensstämmer

för EU-särskiltenhet medinrättatsadministrationoffentliglagstiftning och ansvaren
för säkerstäl-enhetgranskas dennalagförslaglagstiftning. Allatjeckiskanpassning avav

godkäntsgranskats ochlagförslagEU-lagstiftningen. Sedanöverensstämmelse medlande av
direktparlamentet, ellervidarebefordran tillförtill regeringendeöverlämnasdenna enhetav

till parlamentet.
iförändringar i sitt arbetssättinförtsåledes redanregeringentjeckiskatillhänsynMed att

ytterli-troligtförefaller detlagstiftning,tjeckiskEU-anpassningåstadkomma attsyfte att av
påkallade avseende. Deti dettasådana inteomfattandefall äriförändringar vartgare --

framtid ökaöverskådlig ärsannolikt inomochidag attproblemetfrämsta reger-en --
institutioner och dessasEUsEU-lagstiftning ochkunskaperingstjänstemännens ar-omom

betssätt.
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Estland

tidigare kommer inträde i innebäraSom EU minskad roll för den nationellanämnts ett att en
lagstiftaren. förändrade påverkaDenna roll kommer parlamentets arbetssätt och tordeatt

återspegla sig i den formella regleringen därav. IEstland har emellertid inte till-även ännu
någon särskild kommitté ellerskapats utskott inom parlamentet för särskilt bevaka elleratt

EU-frågor.handlägga möjligt så småningomDet mycket parlamentet kommerär att att
återverkningarvisst inflytande regeringsbeslutkräva har hur landetsöver som represen-

i lagstiftningsärenden inom för institutioner. såEUs torde i fallDettatanter agerar ramen
innehållerkräva ändring konstitutionen, eftersom den inte några skyldigheter fören av reger-

i avseende.ingen detta
med förbereda Estland förArbetet medlemskap i EU har emellertid föranlett ändringaratt

Såledesi regeringens organisation. utnämndes i april Europaminister,1995 k arbet-en s vars
frågorsuppgifter i allmänhet tycks handlägga rörande Estlands integration i EU.attvara

någotminister har för ministerium utförDenne för närvarande deännu eget utanansvar
uppgifter regeringen förelägger honom. Regeringen för i färdnärvarande medär attsom

skriftlig förutarbeta instruktion Europaministem. Härutöver har förändringar skett inomen
bl justitie- och utrikesministeriema vid vilka särskilda enheter har inrättats med uppgift atta

EU-anpassning estnisk ansvarsområden.för lagstiftning inom sina respektiveansvara av
liknande inrättas inom SådanaFörmodligen kommer enheter andra minister-ler.ävenatt en-

sannolikt leva kvar i eller form efter medlemskap iheter kommer EU.ävenatt en annan
Presidentens funktioner och kommer sannolikt inte behöva ändras i anledningattansvar

imedlemskap EU.av

Lettland

direkt följd Lettland undertecknade sitt associationsavtal med EU, inrättades iSom attaven
Rådetoktober 1995 särskild statlig myndighet för europeisk integration uppgiftmeden - -

ochutarbeta genomföra enhetliga riktlinjer för arbetet med Lettlands integration i EU.att
nivåer. åtgärdRiktlinjerna gäller för statliga myndigheter alla Utöver denna tycks ännu

några förändringar vidtagits beträffande regeringensinte ha parlamentets och arbetsrätt. Lik-
sådanafallet med de övriga länder diskuterats torde dock behov förän-ärsom som ovan av

åtminstonedringar föreligga, framtid ieller uppkomma inom och fall sedanvarten snar
medlemskap vunnits. heller for Lettlands del torde förändringar nödvändigaInte dock vara
såvitt angår presidentens roll och funktioner.

Litauen

måsteVid medlemskap i parlamentet och regeringen, for säkerställa "kvaliteten" iEU att
förutom konstitutionen principerna EU-lagstiftningensina beslut, beakta föräven samt ac-
implementera överstatliga beslut.ochceptera

Eftersom landet självständigt i år, med till konstitutionenendast varit och hänsyn attsex
årligger till grund för parlamentets och regeringens arbete endast för sedan,antogs tresom
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fortfarandebefattningshavare utveck-nämnda institutioner ocharbetsmetodema förär
lingsstadiet.

ståndmåste i samband med medlem-komma tilländringarAllmänt kan dock sägas ettatt
Å påverkasådana radikalt arbetsme-förändringar intesidan kommeri andraskap EU. att

och presidenten.regeringenför parlamentet,todema
administrativa personalen inomökning denmedkan räknaEmellertid avenman nog

EU-frågor,för handläggning vadpresidentämbetet,såväl regeringparlament, oavsettavsom
nödvändiggöraökning kommerpolitiska Dennaden inhemskasker attscenen.som

i sin kommerpersonal, vilketrekrytering EU-orienteradomskolningsprogram, tur attetc,av
åtgärder.ekonomiskaomfattandemedföra

således öka i statsförvalt-EU-frågor kommerhandläggningforAntalet tjänstemän attav
regering-den nuvarandei mindre skala eftersompågår redan,ningen. Denna änomprocess

tjän-ministerier har tillsattinte allaförändring. flesta dockunder Desorganisationen är
rättsregler inom olika sektorer.anpassningharmonisering ochskall förstemän avsom svara

bestående flertalchefer for arbetsgrupperbefattningshavaremånga fall dessa ettI är per-av
måste omorganiseras tillåtskilliga ministerier, dessaåtminstone inomförutsesDet att,soner.

EU-direktiven förtillämpningenhandhaministeriema förinomenskilda enheter att re-av
förberedsjordbruk. närvarandeindustri och Förområde, utbildning,spektive tex

för samordnaförändringar krävsrättsligaavseende depromemorior för regeringen attsom
etabler-den nyligensamordnas medverksamhetmed krav. DennaEUsLitauens rättssystem

utrikesdepartementet.integration inomeuropeiskavdelningen förade
medlemskapföre imodifierasregeringsorganisationen ävenTroligtvis kommer ettatt -

provisorisk, planerasfrågor titelneuropeiskaMinisteriet för ärministerium,EU. En nytt
ministerium kommerdettafortfarande oklartframtiden. Detinom den är attnärmaste om

utrikes-europeisk integration inomförnämnda avdelningendengrundvalbildas ovanav
bildaseller det kommerdepartementet, separat.attom

verksamhetendömandeDen

Polen

förske inomverksamhet kandomstolarnasi de polskaEU-lagstiftningInförande ramenav
be-domstolsväsendet och dessavseendekonstitutioneni Lillaexisterande bestämmelser

56 i Lilla konsti-Artikeldomstolar.etablerafinnsbehovfogenheter. Inget att typernya avav
domstolen,Högstadomstolsväsendet utgörskort ochtutionen konstaterar attgott av

sannolikt i sigdomstolsväsendetnuvarande ärspecialdomstolar. Detdomstolar ochallmänna
införande ochhanteratillfredsställande kunnafor sätttillräckligt utvecklat att ett

medlemskap kommerpolsktfördragRatiñceringEU-lagstiftning.tillämpning ett omavav
kom-EU-lagstiftning. realitetenItillämpaför domstolarnatillräcklig grundval attutgöraatt

uppstå.svårigheterproblem ochsannolikt deldock attenmer
omfattandeEU-lagstiftning. Ettdomare ifråga undervisadetoch främstFörst är attom

och detillhandahållas justitiedepartementetmåsteundervisningför eu-avavprogram
tillägnaenklarefilosofi tordeallmännaEU-lagstiftningensinstitutionema.ropeiska attvara
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sig de enskilda bestämmelserna. Bådeän civilrätten och den administrativa i Polen harrätten
alltid varit starkt influerad fransk och doktrin,tysk vilket åtminstone allmäntäven settav - -

fallet med EUs lagstiftning.är
Vidare kan tänkas situationer där EU-lagstiftning och polsk lagstiftning står i strid med

varandra, särskilt vad gäller lagar och andra bestämmelser antagits före medlemskapsom
i EU. Sannolikt kommer domstolarpolska EU-bestämmelsema har företrädeatt acceptera att
framför den inhemska lagstiftningen, sådan datum.även Troligtvis kommer ävenav senare

allmännade domstolarna, Högsta domstolen,dvs Regeringsrätten och lägrede domstolarna
inta den ställningen har befogenhetde tillämpa inhemskvägra lag dennaatt att att att om

står i till såEU-lagstiftning. Om blir fallet finns sådanabehov hänskjuta frågormotsats att
till Konstitutionsdomstolen. Effekten skulle bli nationell lagstiftning kan tillämpas,att

den blir gnundlagsstridig.attmen anse som
Å sidanandra föreskriver konstitutionen artikel 62 i de konstitutionella bestämmelserna

artikel 146 ioch Förslaget "domare oberoende och endast underställda parlamentetsäratt:
det dennalagar". Som artikel domstolarnaär befogenhet allagranskaattnu ger reger-

fastställlaingsförordningar för deras överensstämmelse med lag och konstitution dåochatt -
domarna enbart underkastade lag de ovillkorligen bundnaär regeringens förordnin-är av

detSamtidigt Förbjudet granska parlamentet lagar medatt att antagnaansesgar. av
på författningsenlighetavseende deras domstolarna får tillämpa lag, de kanvägra att en-

vidarebefordra grundlagsfrågaendast till Konstitutionsdomstolen.en
huruvida domstolarnaoklart skulle tillämpaDet vad gäller konflikterär synsättsamma
lagstiftningmellan inhemsk och internationell Om rättspraxis utvecklas dithänrätt. att sam-

tillämpatliga domstolar inhemsk lagstiftning står motsatsförhållandeden i tillvägrar att om
kommerinternationella det falla sig hållningnaturligt iaktta till EU-att attnormer samma

lagstiftningen. Om emellertid domstolarna skulle lämna företräde internationellavägra
sådanaoch hänvisa tillärenden Konstitutionsdomstolen enligt artikel 160 i För-normer

Konstitutionsdomstolenslaget skall ärenden avseende överensstämmelse mellan la-avgöra
internationella fördrag svårtoch kan det bli domareövertygaatt att ett annatgar om

tillvägagångssätt måste iakttagas beträffande EU-lagstiftning.
sådan situation skulle det ändring iI krävas konstitutionen med innebörden atten en

förpliktas dådomstolarna företräde EU-lagstiftning. Sannolikt skulle ändringar iävenge
processuell lagstiftning krävas.

Ungern

Enligt konstitutionen artiklarna består45-50 det ungerska domstolsväsendet Högstaav
domstolen, Appellationsdomstolen regionala och lokala domstolar. Artikel 503 före-samt
skriver domare skall självständiga och endast underkastade Ordförandelagen. iatt vara

domstolen väljsHögsta parlamentet, under det övriga presidenten. Högstaatt utsesav av
domstolens uppgifter innefattar utfärdande riktlinjer för övriga domstolars dömande verk-av
samhet, vilka riktlinjer liksom domar bindande för övrigaHögsta domstolens domsto-är- -
lar.
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domstolsväsendet inågon förändringnödvändiggöraskulle intemedlemskap i EUEtt av
och tillämpning EU-införandeför hanterautvecklattillräckligtbedömssig. Det att avvara

teori ochnivåer EU-lagstiftningensiallautbildning domarelagstiftning. Behovet avav
Östeuropapraktik ochi Central-i övriga länderliksom stort.dock i Ungerntorde vara--

regel interna-någon uttryckligkonstitutioneninnehållerSom nämnts som gerovan
saknas bestämmelserlagstiftning. Vidareframför inhemskföreträdetionella fördrag som

låtertvå omständigheter siglagstiftning. Dessadirekttillämpning EUsförskulle bana väg av
föreskriverkonstitutioneniartikel 503svårligen förenas med attEU-sammanhangi som

genomslagskraft i defå fulllagstiftning skallEUsunderkastade lag. Förendastdomare är att
avseendenkonstitutionen i dessaändringtordeverksamhetdomstolarnasungerska aven

konstitution tycksriktlinjerna förutarbetaderegeringenpåkallad. Ide sammaen nyavvara
dragits.haslutsats

Tjeckien

förvaltningsdomstolen,domstolen, Högstabestår HögstadomstolsväsendettjeckiskaDet av
presidenten.Samtliga domarelokala domstolar.ochregionala utsesöverdomstolar avsamt

underkas-verksamhetsin dömandei ärföreskriver domarekonstitutioneniArtikel 951 att
yrkesutövning. Omi sinsjälvständigadomare ärartikel 821och i sägslagen,tade att

konstitutionenmål, stridertillämpning iföremål för motlag,finner är ettdomstol att somen
Konstitutionsdomstolen.målet tillhänskjutadomstolenskall

i sigdomstolsväsendettjeckiskatorde detochPolen UngernbeträffandefalletLiksom är
redogjorts förEU-lagstiftning. Somtillämpningochför införandetillräckligtfullt avvara

bestämmel-direkttillämpningomfattningi begränsadendastkonstitutionenmedger avovan
lagstiftning. Dettainhemskframförföreträdesådanaochinternationella fördrag ägeri attser

måste ändrasdessakonstitutioneniartiklarna görnämndatvå attmed desammantaget ovan
sådanaförochEU-lagstiftningdirekttillämpning attdomstolarsmöjliggöra avfor avatt

lagstiftning.inhemskframförföreträdeskall kunnadomstolar ges

Estland

Estlanddomstolsväsendet ibestårdomstolaroch lagenkonstitutionenEnligt av:om
domstolar,administrativastadsdomstolar ochdomstolar,regionala-—

distriktsdomstolar och-
domstolen.Högsta- förspecialdomstolarinrättandet sär-konstitutioneniartikel 148föreskriverEmellertid att av

civilmål skallslår fastcivilprocesslageniArtikel li lag. attmåltyper kan bestämmasskilda
domsto-och Högstadistriktsdomstolarstadsdomstolar,ochdomstolarregionala avprövas av

avtal mellaneller ii lag,förskrivsinte parterna.len, annatom
inteförstainstansdomstolen skulleochEG-domstolendomstolssystemInförande EUsav

estnisk lag,ändringar iYtterligaredomstolsväsendet.estniskaexisterandestå strid med deti
avseende.i dettanärvarandeinte förkrävskonstitutionen,inklusive
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Estlands Högsta domstol landets högsta rättsinstans. I enlighet med civilprocesslagenär är
utslag från domstolen slutgiltigaHögsta och kan inte överklagas.

Eftersom ovannämnda bestämmelse inte fastlagd i konstitutionen inteär EG-anses
domstolens ståöverhöghet nationella domstolar i strid med konstitutionen. Ofören-över
ligheten måstemed civilprocesslagen dock till i sinom tid implementeringrättas genom av
EU-lagstiftningens relevanta bestämmelser.

Artikel 9 i civilprocesslagen fastställer frågordomstolarna skall medprövaatt ut-
gångspunkt i de internationella fördrag har ratificerats Estland och med ut-som av
gångspunkt ingåtti estnisk fördrag Estland har föreskriverOm bestämmelserrätt. ett som
eller förfaranden annorlunda de fastslagits i de inhemska lagar reglerarär änsom som som
civilprocessuella förfaranden i Estland, skall de regler föreskrivs i fördraget tillämpas.som

Det finns för ingen erfarenhet i estniska domstolarnärvarande hur praktisktnästan av man
juridisktoch skall lösa frågan direkt tillämpning internationella fördrag i Estland. In-om av

ternationella fördrag desto mindre, iicke enlighet med vad och iär nämntssom ovan en-
lighet med relevanta bestämmelser i konstitutionen, direkt tillämpliga i Estland. De torde

företräde framfördock inte konstitutionens bestämmelser. För EUs primära lagstift-äga att
full genomslagskraft i estniska måstening skall domstolar, konstitutionen ändras.äga

Östeuropa,flestaliksom i de iI Estland, andra länderna Central- och finns det be-ett stort
utbilda domare både förståhov i praktiskt och teoretiskt hänseende i ochatt attav - -

EU-lagstiftning.tillämpa

Lettland

innehåller endastKonstitutionen bestämmelser domstolsväsendet artiklarna 82-86.om
Artikel föreskriver domare skall självständiga83 och endast underkastade lag. Avatt var ar-

framgårtikel utnämnandet domare skall bekräftas parlamentet de84 och kanatt attav av
påavskedas beslut domstol. Bestämmelser domstolsväsendetsätt änannat genom av om

domstolaråterfinns i lagen vilken den december 1992. Domstolsväsendet15även antogsom
består domstolen, regionala domstolarHögsta och stadsdomstolar.av

behörighetEnligt lagens ursprungliga lydelse landets Högsta domstol kon-ävenattgavs
trollera lagars överensstämmelse med konstitutionen artikel 9. Men lag denantogsen ny

juni enligt sin möjlighet författningskontroll.15 1994 vilken domstolen berövades utövaatt
Någon sådan emellertidSamtidigt sades dock Konstitutionsdomstol skulle inrättas. haratt en

inte inrättats.ännu
från nivåerenligt helt självständig till skillnad domstolarHögsta domstolen lag lägreär

Sådanvilka organisatoriskt ekonomiskt underordnade Justitiedepartementet.och är
lagstiftandesjälvständighet for domstolen tycks inte alltid den ochHögsta accepteras av

enligt uppgifterexekutiva makten. domstolens självständighet underkastas vissaHögsta un-
ingående förändring lagen avseendederstundom kontroll. 15 juni 1995Den antogs en av

kandidaturen for ordföranden i väljs inte landets presidentHögsta domstolen. Denne utanav
några månaderregeringen. Efter utarbetade Justitiedepartementet bestämmelserutses en-av
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arbetsuppgifter.domstolenssig vissa Högstalade underJustitiedepartementetligt vilka av
bestämmelserna.ändradesdomstolensTrots Högsta protester

förhållandevisbildenomständigheter framtonarbl dessabakgrund ettMot an-avav a
Lettland.makten iverkställandedömande ochFörhållande mellan densträngt

för-internationellabestämmelserkonstitutionensaknarredogjorts förSom som gerovan
di-bestämmelser medgerliksomlagstiftning,framför inhemskföreträdedrag som

konstitutionens artikel 83 domareiSamtidigtlagstiftning.EUs sägsrekttillämpning attav
konstitutioneninnebärförhållandenunderkastade lag. Dessa attendast sammantagnaär

såsom förutsättes vidlagstiftningtillämpa EUsskall kunnadomstolarnamåste förändras att
medlemskap.

medlemskap,påkallade vidsådant tordedomstolsväsendetiFörändringar varasom
dom-Konstitutionsdomstol, eller Högstainrättandemedönskvärt attdock detatt av envore

frågor.dylikabehörighetstolen prövaattges

Litauen

rättsliga reformerunder deförändringargenomgått omfattandeharDomstolssystemet som
artiklarna 109-108. Avdomstolsväsendet ibehandlarKonstitutionentillhänvisats ar-ovan.

vilkennivåer: domstolenHögsta ärindelat i fyradomstolsväsendetframgår ärtikel l11 att -
ilokala domstolar. Domareregionala ochappellationsdomstolar,kassationsdomstolen -

Artikelpresidenten.övriga domaremedanparlamentet,domstolen utsesHögsta avutses av
endastdömande verksamheti sinsjälvständiga ochskalldomareföreskriver109 un-att vara

förvalt-specialdomstolar förinföramöjlighetKonstitutionenlagen.derkastade attger en
emellertidHittills finnsminderåriga.familjerättsmål målocharbetsrätts-nings-, mot en-

tvister.ekonomiskainrättats förspecialdomstol, vilkendast en
i sig.domstolsväsendetnågra förändringarkrävakommermedlemskap i EUEtt att av

uppgiftenställs infördedomareställas närkommerhöga kravemellertidKlart attär att
förblioch kommerutbildningsinsatser ärEU-lagstiftning. Behovet atttillämpaatt av --

stort. . för-internationellabestämmelserkonstitutionenför saknarredogjortsSom som gerovan
direktmedgerbestämmelserlagstiftning, liksominhemskframförföreträdedrag som

artikel 109 domarekonstitutionensSamtidigt ilagstiftning. sägs atttillämpning EUs en-av
måstekonstitutioneninnebär än-förhållanden i föreningunderkastade lag. Dessa attdast är

vidförutsätteslagstiftningEUs sättskall kunna tillämpadomstolarnadras för somatt
medlemskap.

rättigheterMänskliga
Polen

huvudsakligen tillsighänförMaastrichtfördragetimänskliga rättigheterbeträffandeKraven
protokollvissakonvention förutommänskliga rättigheter. DennaEuropakonventionen om

domsto-myndigheter ochsamtliga polskabindande förår 1992 ochPolenratiñcerades ärav
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lar. Som tidigare, domstolarnanämnts direkt tillämpning konventionen.accepterar av
Emellertid finns något dåfall polsk domstol nekat tillämpa nationell lagstiftningatt som
stått i strid med konventionen. Om brott konventionen förekommer, innebär detta i regelmot

brott de konstitutionella bestämmelsernasäven föreskrifter avseende fri- och rättigheter.mot
Domstolama föredrar därför sådana målregel konstitutionellaavgöra grunder ochatt att
åberopa konventionen enbart stödargument.ettsom

Reglerna avseende fri- rättigheteroch den nuvarande grundlagen obsoleta och befinnerär
några långtsig i hänseenden från europeiska Skulle EU-medlemskap bli verk-normer.- -

lighet innan den konstitutionen måste konstitutionenär till Maastricht-antagennya anpassas
fördraget och Europakonventionen de mänskliga rättigheterna.om

Det dock högst troligt den konstitutionenär kommer fore Polens inträdeatt att antagasnya
i sådanaEU. Detta skulle lösa alla problem eftersom Förslaget följer reglerna i Eu-noga
ropakonventionen de mänskliga rättigheterna. När den konstitutionen väl antagitsom nya

såledeskommer det bli nödvändigt några förändringar i anledninggöra störreatt att ettav
EU-medlemskap.

Ungern

ratifrceradeUngern Europakonventionen de mänskliga rättigheterna 1993, inklusiveom
samtliga protokoll till konventionen. Beträffande artikel 6:1 i konventionen gjordes dock en
reservation med innebörden ungersk lagstiftning för tillfället medger judiciell prövningatt

beslut fattade i förvaltningsärenden. Med undantag for denna reservation torde såledesav
artikel MaastrichtfördragetF2 i innebära något hinder för medlemskap i SituationerEU.

dåkan emellertid tänkas bestämmelser i konventionen skulle kunna strida konsti-motanses
tutionen. innehållerSom konstitutionen någranämnts bestämmelser inter-ovan som ger
nationella fördrag företräde framför konstitutionen, varför denna skulle behöva ändras i den
tänkta situationen. Risken för sådana situationer fåruppkommer dock betraktas liten,att som

innehållerbl det skälet konstitutionen fri- och rättighetskatalog iatt storaa av en som
stycken konventionen. Dessutom torde den konstitutionen, undermotsvarar är utar-nya som
betande, sådanakomma uttryckligen situationer.regleraatt

Tjeckien

Tjeckien ratiñcerade Europakonventionen de mänskliga rättigheterna 1993, inklusiveom
samtliga protokoll till konventionen. Protokollen 10 och har dock11 i kraft.ännu trätt
Reservationer gjorts.har Hinder såledesmedlemskap i EU föreligger i dettamot

Ändringaravseende. i konstitutionen inte heller nödvändiga då internationella fördragär
avseende just mänskliga fri- och rättigheter direkt tillämpning och företräde framför in-äger
hemsk lagstiftning.
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Estland

inklusiveår 1993,rättigheternamänskligadeEuropakonventionensigneradeEstland om
parlamentet.ratifrceratsemellertidharDen ännukonventionen.tillprotokoll avsamtliga

sammanhang äri dettadebattenlivligasteföremål för dentycksfrågaDen varasom
uppfyllerÄven stundskrivandesåledes iEstland ar-avskaffande.dödsstraffets om

ratifr-kommerkonventionensannoliktdet attförefallerMaastrichtfördraget, attitikel F2
ochdomstolarestniskaåterstår frågan hurså sker,Omframtiden.deninom närmasteceras

konstituti-stridakonventionenibestämmelser motkommermyndigheter ansesatt omagera
lag-inhemskframförföreträdefördraginternationellaforredogjorts ägerSom ovan,onen.

konstituti-stridaskullekonventionen motkonstitutionen. Omframfördock ansestiftning,
ändras.konstitutionensåledesmåsteonen

Lettland

dockjanuari 1995,Lettland irättigheternamänskligade antogsEuropakonventionen avom
föranlettinteKonventionen har ännuantagits.konventionenprotokoll tillallahar ännu

förnödvändiga, bl attgaranteradock attSådana tordekonstitutionen.i aförändringar vara
lagstiftning.inhemskframförföreträdebestämmelser ägerkonventionens

ministerregeringeninrättadeLettland postirättighetermänskliga somenFör garanteraatt
irättigheterbyrå mänskligaförtidefter par-Denrättigheter.mänskligafor ersattes enaven

lag-ingenharrättigheter,mänskligaärendenbehandlabyrå skall menDennalamentet. om
fram-bliskallarbetetinförassannoliktmåstesådan funktionfunktion. Enstiftande om

överträdelserundersökaförinteLettland idagi är attanpassatDomstolssystemetgångsrikt.
föreskrivs inivådenintelagstiftningenlettiska motsvararrättigheter. Den sommänskligaav

förrättighetervad gällerrättigheterna,mänskliga personerde tEuropakonventionen exom
fängelseriFörhållandena motsvarardömdaforlagöverträdelser ochanhållna för personer.

lagstiftningenmåsteområdedettasituationenförbättrastandard. Förinternationellinte att
skulle kunnaåtgärdEn att,insatser.ekonomiskaavsevärda varatorde krävavilketförändras,

mänskligaför rät-kommissionoberoendeinrättakonstitutionsdomstol,vid sidan enenav
dockHittills harrättigheterna.mänskligadeskyddet föreffektivtförtigheter garanteraatt

deområdet ägnatslagstiftningenochrättighetermänskligaLettlandidiskussionen om
ochmedborgareicke-lettiskaförrättigheterochminoriteternationellaproblemenstörsta -

medborgarskap.lagstiftningensärskilt fokuseratshar om

Litauen

Litauensdel rätts-integreradrättigheterna utgörmänskligade avEuropakonventionen enom
ratificer-dag1995. Sammaapril27denparlamentetratificeradesdenatt avsystern genom

konventionen.tillprotokollenoch elftesjundefjärde,ades även
konventionen:i5delavseendeföreskrifter art.följandemedratificeratsKonventionen har
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sanktioner för häktningutfärdastraffprocesslag,104 i LitauensEnligt är rättena attart.
åråklagaren. bestämmelse gällerDennaförbehållen domstoleninte bara även ettutan

konventionen.från ikraftträdandet av
vid disciplinstraffinte tillämpaskonventionen kommerenligt 5 ib Kraven attart. -

disciplinförordningen.militärtjänst enligtsoldater i aktivförhäktning -

inte ändrats vid tiden forlagar i Litaueneftersom motsvarandetillkomBåda bestämmelserna
före-disciplinförordningen sombestämmelsenför den andraGrunden ärratificeringen. att

inte antagitsmilitärtjänstendisciplinåtgärd för soldater inomskriver par-arrest avsom en
första bestämmelsenVad gäller dengodkänts regeringen.endastlaglamentet utan avsom en

år från ikraft-lagstiftning inomi litauiskinföraserforderliga ändringarnamåste de ett
konventionen.trädandet av

tillkännagivanden:gjort följandeparlamentetharHärutöver
år erkännakommer Litauenperiodunderi konventionen:25 att1 Ang treattart en av
behörighetmänskliga rättigheterförkommissionensEuropeiska att mottaga

från enskildaansökningar personer.
år kommerunder periodLitaueni konventionen:Beträffande 46 atttre2 attan. aven

behörighetobligatoriskarättigheterför mänskligadomstolensEuropeiskaerkänna
konventionen.tolkningtillämpning ochrörande av

skall tilläm-deklarationerföreskriver dessaratifrceraskonventionenvilkenLagen attgenom
konventionen.tillsjunde protokollenbåde på fjärde ochpas

parlamentet.fått lagformenratificeringen har antagenDet är värt notera att avatt av en
ratiñcering skertidlitauiska parlamentetsgången under detförstaDet genom an-är som en

vanligeninternationella fördragratificeringarstadfästeslag;tagande genomavannarsav
medjämförträttslighar högresjälva lagenEftersomparlamentet. statusbeslut i par-en
frånkonventionenrespekt försärskildförmodligendettavittnarlamentsbeslutet par-om

sida.lamentets
till Konstitutions-presidentensigratiñcering vändeframlades förkonventionenInnan

artikel 2 ikonventionen och14 i9 ochhuruvida artiklarnabeskedfördomstolen om
konstitution.Litauenskonventionen stredprotokollet tillfjärde mot

kunnakonventionen skullebeslutbaserade sittFörfattningsdomstolen synsättet att
omfat-innehöllkonstitutionendelvis lkonstitutionen helt ellerstridasägas enmot om:

vilken inteför individerfriheterrättigheter ochuttömmande listaochtande över
förbjöd vissakonstitutionen2i konventionen;uppräknaderättigheterfri- ochmotsvarade

friheter;rättigheter ellerhandlingardessadefinierademedan konventionenhandlingar som
idärför de inte stodLitauentillämpas iinte kundekonventionenföreskrifter i att3 vissa

föreskrifter.konstitutionensmed vissasamklang av
Konstitutionsdom-konventionen, fannkonstitutionen ochallmän analysGrundat aven

någon heltäckande ochinnehöll uttöm-konstitutionenkonventionen ellerstolen varkenatt
definierarföreskrifterkonventionenskundeDärförrättigheter.lista fri- ochmande över som

konstitutionens bestämmel-medtillsammanstillämpasenligt domstolenrättigheterfri- och
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definierar fri- och rättigheter, de förra inte de Domstolen fannmotsägerser som om senare.
också ingen bestämmelse fastställer rättigheter friheter, varken i konstitutionenochatt som

i konventionen, tillräcklig anledning uttala konstitutionen förbjöd vissa handlin-eller attgav
konventionen definierade fri- och rättigheter.somgar, som

frågorna angåendeVad beträffar de konkreta överensstämmelsen mellan konventionens
och konstitutionen, fann domstolen de inte stred konstitutionen.artiklar 9 och 14 att mot

Litauen genomför för närvarande omfattande arbete syftar till full samstämmighetett som
och konventionens krav. Detta arbete samordnas Justitiedeparte-mellan dess rättssystem av

långlagt fram rad lagförslag för parlamentets övervägande.redanmentet som en
två år,förväntas avslutat till dvs innan Litauen rimligtvis kan bliarbeteDetta ettvara om

Litauen ansluta sig till andra protokollet till konven-medlem EU. Sannolikt kommer attav
inte ratificerat li-det första protokollet det. Dettionen; Litauen har undertecknat ännumen

fullt i överensstämmelseförväntas vid tidpunkten for medlemskaptauiska rättssystemet vara
vad gäller mänskliga rättigheter.med Maastrichtfördragets krav

Sammanfattning och slutsatser

åtskillinga ändringarförutsätter medlemskap i EUframgår redogörelsenSom attovanav
Förklaringen till ändringarländers konstitutioner.i samtliga undersökta ärgenomförs att

anspråkEU-lagstiftningens direktoch istår framför allt finna i EUsnödvändiga naturatt
förändringarlagstiftning. konstitutionellaframför inhemsk Detillämpning och företräde som

Såvitt föreliggerkan bedömas i dagsvårigheter rättslig synvinkel.torde beredakrävs ur
några kvalificeradeföreligga politiska hinder. Desannolikt inteoch kommerinte att --

sannoliktrespektive lands konstitution kommerändringarmajoriteter krävs för attavsom
uppnås.

medför i fallmedlemskap i EUgenomgripande förändringartanke deMed vartsom -
fråganförvånande lite debatt medlem-hurstatsrättsligt perspektiv detär snarastett omur -

från samtliga partier,tycks politikersamtliga undersökta länderhittills har föranlett. Iskap
Ofta demedlemskap. betonasnödvändighetenrörande enigaoch experter, om avvara

Frånvaron debattekonomiska.desäkerhetspolitiska aspekternautrikes- och än anty-avmer
politisktinte"plattläggningssyndrom", dvs detder förekomsten opportunt attett ansesav

fokus in-EU diskuterasi Vidare kanmedlemskap EU. ärkritiskt diskutera närattnoteras
fokusering förklaras bllagstiftning till EUs krav. Dennaanpassning inhemskställt aav

Även hållfrågor. fråndet EUsvitbokens betoning dessaassociationsavtalens och omavav
så diskussiontillräcklig, har längeanpassning inteformell ännuofta betonas äratt omenen

frånvaro.med sini allt väsentligt lystEU-lagstiftningens kravpraktikenimplementering i av
problemet; föraspekt torde detunderstryka dennafinns anledning utgöra störstaDet attatt

innehåll"."påsen måste fyllas medtala med Pastor Jansson:
fåskall kunna tillfredsstäl-huvudlagstiftning och EUsFör EUs över tagetsystematt -
omfattande in-östeuropeiska länderna krävsi de central- ochgenomslag i praktikenlande

myndighetsper-Parlamentariker, regeringstjänstemän,utbildningsinsatser.formations- och
iEU-lagstiftning och träningmåste kunskapbibringasframför allt domareoch attomsoner
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frånomfattande insatser sidaHärvidlag kommer EUs bli nödvändiga.tillämpa denna. Föratt
målenmeningsfull, formulerarsådan utbildning träning skall bli krävs EU därför.och attatt

medlemskap hittills formulerat,villkor för EU vid Eu-Annorlunda uttryckt: de texsom
de måste preciserasrådets Köpenhamn 1993, inte tillfyllest; och konkre-ropeiska i ärmöte

omvandlas till dolørosa for länderna iriskerar till EU Cen-tiseras, viavägen att enannars
Östeuropa.tral- och

måstefor regeringskonferensen enligt for-viktigaste uppgifterna den kommandedeEn av
länderstydligt de villkor ställs for dessa medlemskapmeningfattarens att somangevara

så det möjligt uttala sig vilka länderna i Central- ochiEU. skettFörst när är att avom
Östeuropa och for de länder inte det,uppfyller for medlemskap,kraven gör attsomsom

Utgångspunkten sådansig for medlemskap. vid preciseringmålinriktat förberedasättett en
innebär intemåste villkor uppställes for samtliga länder. Dettavillkoren att sammavaraav

måste samtidigt. antyder, befinner sig debeviljas medlemskap Somalla länder rapportenatt
förhållande måstehänseende.olika stadier, i konstitutionellt Dettaolika länderna även

vilken de medlemmaråterspeglas i takten med EU.rimligtvis upptas som
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Abstract

Unionextension of the EuropeanThe eastward -

VariableAmalgamation through geometry

through foreign trade betweenof economic integrationThis describes the present statuspaper
fullwhich have hitherto applied forCentral andsovereign East Europeanthe states,ten

application theexpected transmit formal inmembership Union,in the European toor are a
future.near

decline of foreignin the 1940s and 1950s causedartificial division of EuropeThe steepa
countries that hadhand those Central and East Europeanrelations betweentrade on one

the other hand, Western Europe.after World War and,politically independentbecome on
autarchic economic orientedbilaterally organized,hierachically andInstead system,a

theframework of the CMEA. argued inintroduced within thetowards the USSR was
thein beginning of the 1970s, and thatstarted break already thethisthat tosystem uppaper

natural effect of acceleratedlate 19805happened in thepolitical changes that were a
of foreign tradeaiming larger degreeand the early 1980s,economic reforms in the 1970s at a

economicof socialistAccordingly, with the collapse thewith Western Europe. systems
"take-off" regarding foreignofcountries had already started thenumber ofEurope, processa

Union, particularly Germany.members of therelations with Europeantrade
geographical orientation oftheRepublic and Hungary,of Poland, the CzechtheIn case
during interwar period.thereached thewithin fewforeign trade has patternsame asa years

assigned the former CMEAvalueof Polands total15thanLess export topercent was
of Poland,of the total1979. Around 30compared 601994, exportspercentpercentto

only. regardsdirected Germany Asand SloveniaRepublic,Czech Hungary atwere
rapidlyduring the last 5-10of foreign trade hascomposition, thecommodity pattern years

plays minor roleagricultural tradeof intra—trade. Thelevel EUapproached the aaverage
of and expectedin middle the 1990s,foreign trade transactions thein the mutualonly to

during the ahead.marginalisedbecome yearseven more
being leasttoday be regardedand alreadyPoland, the Czech Republic Hungary atascan

of the threecomposition the EUwithin foreign tradeintegrated theequally current as
andand Germany, France,countries Spain, Portugal Greece.memberSouthern to some

of Czechamalgamation Poland,key in theAustria and Italy, the partnersextent, processare
republicsformer USSRof the threeSlovenia, while in theRepublic, andHungary case

Estonia Latviadifferent. andinLithuania, the situationEstonia, Latvia and respectsmany
largely related Finland andintegration with EUl5,high level of economicreachedhave toa

withremaining integration the formermuch closerLithuaniaSweden, while represents a
furthershould play key role theSweden and Finlandargued in the thatUSSR. apaper

geopoliticalthereLatvia in the and thatamalgamation of Estonia and EU, toreasonsare
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include Lithuania in well. Sweden and Finland do also have potentialthe togroup as asame
contribute the development of Poland’s amalgamation with the EU, in order reduceto to

of beingGermanys burden the key Poland.economicpresent partner to
fixed ultimate for full membership step-wise ofA time-target economica process

via trade union, BEA-likeintegration free andcomplete customsarea, a common ana
regards first of applicant countries, includingbe preferred,arrangement, to as a group

Estonia, Latvia, Poland, the Czech Republic, Slovakia and proposedLithuania, Hungary,
Bulgaria and the former Yugoslav republics secondthe while Romania, putare apaper,

group.
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éistutvidgningEU:s

ekonomisk sammanfogning variabelgenom—
geometn

Claes AlvstamG.

länderdedenna belyses hur tio central- och östeuropeiska formellt ansöktI uppsats som
i Europeiska unionen, in inommedlemskap eller lämna ansökan kort, äravser enom

ekonomiskt integrerade med EU sin Utrikeshandel. Graden ekonomisk integrationgenom av
varierar kraftigt mellan de olika kandidatländema, detmed EU mönstretmen gemensamma

skett påbörjadesintegrationsprocessen mycket snabbt efter det den i slutet 1970-är attatt av
Eftersom återgångtalet och i början 1980-talet. denna delvis inneburit tillav nya process en

råddeutrikeshandelsgeograñska mellankrigstiden,under inledsdet mönster uppsatsensom
tillbakablick.historiskmed korten

restaurationenhistoriskaDen

bådavärldskriget dominerades centraleuropeiska handeln de stormakternaförsta denFöre av
Österrike-Ungem. kanalbyggandet under 1800-taletsTyskland och Jämvägs- och senare

långa avstånd den europeiskahälft hade inneburit uppsving för övertransporterett
Königsberg-Berlin-Paris och London-Rotterdam-Wien-kontinenten. S:t Petersburg-

transportavstånd. fortfarandeBelgrad-Konstantinopel blev överkomliga och Menrese-nu
Österrike-någonstans höjd Tysklands ochdelades osynlig barriär i medEuropa av en

kontakterna inom Centraleuropa skeddeUngerns Huvuddelen handeln ochöstgränser. av
sammanknytning det egentligaTsarrysslands och Turkiets ekonomiska med Europavästerut.

omfattning. Efter Versaillesfreden försköts denna osynliga ekonomiska ochblygsamvar av
frånbit Finland i via Estland,mentala barriär De nybildade "randstatema",österut norren . ÖsterrikeLitauen, Tjeckoslovakien, och till Jugoslavien ochLettland, Polen, Ungern,

Polen, Tjeckien, Slovakien,Ungern, Slovenien,Rumänien,Bulgarien. Av1 Estland, Lettland, Litauen,
i vissa utrikeshandelmed Ryssland,Ukraina, Vitrysslandochjämtörelseskäldiskuteras avsnitt EU:säven

Moldova, Kroatien.Makedonien,Bosnien-Hercegovinaoch"Rest-Jugoslavien".samt
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hand, ItalienTyskland i förstaorienterades äveni söder,Albanien väster motmotmot men-
jämförttill Tyskland,gick ungefär 351920-talets PolenFrankrike.och I exportenprocent av

Polen hade bildatsSovjetstaten i tabell 1. Dettatvå till östermed knappt trots attprocent
från därför skulle kunnaterritorier olika ochsammanslagning tre stater manavengenom

också reflektera de traditionellasjälvständigheten skulleutrikeshandeln efterförmoda att
iliksom Finland, drogs inbaltiska republikema,och söderut. Debanden öster- enunga

ekonomiskaTyskland. djupaockså centrerades Deni första handöstersjöhandel, motsom
vilka stodcentraleuropeiska länderna,hårt utrikeshandeln, och deslogdepressionen mot
respektiveStorbritannienhandelsblocken, styrda USA,världsomspännandeutanför de tre av

månader, januari 1929följandefemtio varandraisolering. UnderdrabbadesFrankrike, av
till barauppgick i slutet periodenvärldshandelsvärdet och1933 sjönk enavmars- , deSmoot-Hawley-tullama,nivån krisen. amerikanskaförhållande före Detilltredjedel i

allafranska tullhöjningarmotsvarandeOttawa-preferensema ochbrittiska var
blocket.produktion inom det Dentill stödjaåtgärder, syftandeprotektionistiska att egna
hade alltmervärldshandelsregimenhade övergivits 1931 ochguldmyntfotengemensamma

protektionismenresultat den växandebekostnad. Ettmultilateralismensbilateraliserats av
till Tyskland. Denutrikeshandel ytterligare knötscentraleuropeiska ländernasdeblev att

och.M. Keynes,förespråkad bl den brittiske ekonomen Jekonomiska konferens,globala av a
aldrig tillekonomisk ordning, kommultilateralåterupprätta förtroendet förskulle ensom

år,världskrigets sistaförst under andrakriget ryckte allt Detstånd innan närmare. var
Sovjetunionen kunde drainklusivedå allierade makternade1944, uppsomsommaren

återuppbyggnad i denekonomiskautrikeshandel ochefterkrigstidensriktlinjerna för
Hampshire.i amerikanska NewWoodskonferensen i Brettonberömda

också föromvälvningtotalPotsdam innebarefter Jalta ochDelningen Europa enav
östligmakten alltmer iden ekonomiskaåren orienterades1945-47utrikeshandeln. Under

delning helt1948 dennaarmén. Efterbefriats Rödaländerriktning i de varsom av
centraleuropeiska landTjeckoslovakien sistaBerlinblockaden ocheftergenomförd när som

ömsesidigårenpåföljande kan talaUnder desovjetisk maktsfar.iinordnades man om enen
dirigeratSovjetunionendrevs in icentraleuropeiska ländernaförstärkningsprocess. De ett av

biståndRådet ömsesidigt ekonomisktförsamarbetsblock,ekonomisktorienteratbilateralt
ekonomiskaytterligare till denbidrogvästmaktemasamtidigtSEV/CMEA, som

19471968. Redanembargopolitik Adler-Karlsson,ochsanktionerisoleringen genom
stigit tillandel hade 1954Sovjetunionen.till Dennaden polskagick 28 exportenprocent av

ekonomiskaoch olikaGATT-avtalet 1947Undertecknandettabell 1.38 procent av
stålgemenskapen, bidrogoch Kol- ochBeneluxsamarbetssträvanden i Västeuropa, t ex

från svenskavarandra. Denbåda allt längreblocken drevstill deytterligare att
slötstått och Manoch mellaninledningsvis öst väst.handelspolitiken hade vägt t ex

till1946-47, koppladeSovjetunionen och Polenhandelsavtal medbilateralaomfattande
svenska utrikeshandelnden1948-49 kom1993. Menkrediter Karlsson, ävenstora o m

riktning.i västeuropeiskorienterasalltmer accentueratatt
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år 1928-1994 %Ländersammansättningen i Polens valdaTabell 1 export,

1986 1991 19941954 19791928 1947Destination
"Öst" 1465 60 40 3520 40

69 65 i35 Å§Q Å"Väst"
100100 100 100100 100100

varav:
362534Tyskland —- —-

92 80.3BRD ————
43.9 3 7lDDR — -——

2235 2428 382Sovjetunionen -—
5Ryssland - -- -- --

Övr. 4sovjeuep.f.d. - -- -- --
ochutrikeshandelsstatistik, bearbetadofficiell polsksammanställningKällor: Egen av

of Statistics,årgångar, Direction Tradeolika och IMF,Yearbook,Statisticalpublicerad i UN
1993,s 33.beräkningar Alvstam,samt egna

"Öst" ingå och därmedi SEV/CMEA,vilka 1949 komländer,deNot: Med att somavses
statshandelsländer icentralplaneekonomier, därutöverösteuropeiskabildade samtgruppen

bidrarländeroch Kuba. DessaVietnam, NordkoreaKina,världen, Folkrep.övriga t senareex
någonstorleksrelationer underpåverkar inte redovisademarginellt ochtillendastdock gruppen

tidsperiod.

förgenomfördes inomhandelspolitiska successivtregimmultilateralaDen ramensom
utrikeshandeln. Detill liberaliseringdrivenmedverkade allt längreGATT, en av
Woods-avtalet ochinlemmades, resultat Brettonvalutornavästeuropeiska ett avsom

fastaInternationella finanssystem underdollardomineratvalutafonden, iskapandet ettav
EFfA-avtaletRomfördraget ochkonvertibilitet.och successivt ökadväxelkurserinbördes en

innebarGAIT-samarbetet. De"överväxlaf tillsammanhangkan i detta ensomses
GATT-utrikeshandeln,och i internaliberalisering tullavveckling den attsnabbare utan

behövdeicke-diskrimineringkravet utmanas.om
snabbasituationen.handelspolitiska Dendenstabiliseradesoch 60-talenUnder 1950-

och deGAIT—rundomaföljdenvilken bleviutrikeshandelstillväxten Västeuropa, egnaav
Då västeuropeiskademotsvarighet inom SEV.någon riktigfick aldrigintegrationsavtalen,

nätverksammanflätatñck karaktärenutrikeshandel alltmer tättländernas ett avav
förblev utrikes-specialisering,arbetsfördelning ochberoenden,ekonomiskaömsesidiga
orienterad. Deutpräglat hierarkisktdärtillmarginell ochSEV tämligenhandeln inom

utrikeshandelsutbytemycket blygsamtbedrev endastösteuropeiska ländernaenskilda ett
från Sovjetunionen.till ochtransaktionernahuvuddelenIstället skeddesinsemellan. av

Sovjetunionensinnebari praktikenutrikeshandelsregim,starkt hierarkiseradeDenna attsom
samtidigtbasindustrier,ländernasråvaror till de östeuropeiskai levererabestodroll att som

levererade delar ochochföretag produceradeländers statsägdaösteuropeiskaenskilda
tillända framdrag intaktförblev isovjetisk industri,tillkomponenter stora
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den bilateralai slutet 1980-talet. betecknandestatshandelsregimemas kollaps Det är attav
handelspolitiskregler gäller i varje enskilddvs ordning där unikahandelsregimen, en
först det kunder hela dess existens. Detdominerade inom SEVrelation, var s

någon mån ambitioneni hadelanserat i början l970-talet.Komplexprogrammet, attsomav
riktning.inom i multilateral Komplex-utrikeshandelssamarbetet SEVdriva det interna

ekonomiskaytterligare uttryck for Sovjetunionensegentligen bara ettprogrammet, varsom
utrikeshan-något genomslag i det reellaemellertid aldrigmaktdominans, fick större

delsutbytet.
från 20 tillvästeuropeiska länderna drygtintemhandeln mellan deMedan procentsteg

sjönk intemhandelnvärldsexportvärdet mellan 1958 och 1972,det totaladrygt 30 procent av
Öst-västhandelnunder period.från till knappt 6knapptinom SEV 7 procentprocent samma

uppgick till mindre denomfattning och 4fortfarande mycket blygsam än procent avavvar
världsexporten.totala

Z4II

och hierarkiskömsesidigt sammanknutenprincipiella skillnaden mellanFigur 1 Den enen
handelspolitisk regim.

1§8 1972

V$°P°15 SEV2.0väninna sev
3‘-° 5,8ms aaI

1,91,7

1972procent 1958 ochandelar världsexportenFigur 2 och SEV:sVästeuropas av
Alvstam-Lundin, 1983, 54.Källa: s

mellan blockenblock, medan pilarnaintemhandeln iSiffrorna inomAnm: rutorna respavser
år.andelar världsexportenreflekterar öst-västhandelns respav

erkännandet Polensvästtyskafor öst-västhandeln. Detinnebar öppning1970-talet aven
tillsammans medstatsbildning,DDRden successivagränser, acceptansen ensomav
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liberalisering den sovjetiska utrikeshandelsregimen den nionde femårsplanenav o m
Östeuropa.medförde snabb ökning handeln med tidigare jämförelsevisDet välba-en av

lanserade handelsutbytet avlöstes kraftigt västeuropeiskt exportöverskott redan efterettav
några år. Polen överskott i handeln med västliga industriländerhade 1970 300överett

Årmilj valutazloty. hade detta överskott till underskott1974 8000 miljonervänts ett
frånvalutazloty Molnár al, 1984, 17. Den polska importen ökade under dessa årvästet s

från totalimporten.25 till 50 Motsvarande skedde i övriga SEV-procentprocent av process
länder, Polen det exemplet, och det började skönjas viss iäven västmest extremaom var oro

inte betala sina importskulder.for skulle klara växande Inom SEV:s ledningöst attatt av
återgåför importen och till ökadhöjdes gradröster att strama nytt en av

självförsörjning. inte bara östsidans brist attraktiva orsakadeDet han-var varor som
delsbalansunderskotten till ekonomiska avmattning, blev följdenDenväst. som av

svårareoljeprishöjningama 1973-74, gjorde det för industriländema i sinexpanderaväst att
import planekonomiema blev attraktivt alternativ för exportexpansion.och Under deett

Östeuropaårenpåföljande det fortfarande lätt sälja till Sovjetunionen och iattvar varor
förmånliga exportkrediter, garanterade i flertalet västeuropeiskautbyte länder,statenmot av

hälftdäribland Sverige. Situationen under 1970-talets andra och del 1980-taletstoren av
således västeuropeiska företag intensifierade sina försökkarakteriserades att att exporteraav

Östeuropa/Sovjet, slåsjälva försökte till bromsarna,till medan SEV-ländema dock med
framgång ibid, års perspektiv konstateras,ringa 18. Med tjugo kan detganska attca vars

period statshandelssystemet inom SEV löstes och banden till blevunder denna västuppsom
så småningominnebar tillalltmer sammanvävda. Denna västäventätt att exportenprocess

från frånPolen tilli gång allvar. Mellan 1979 och 1986 ökade andelen 40kom västexport
60 alltså långt den politiska omvälvningen 1989-till tabell l. föreDetprocent procent var

tidöst-västhandeln radikalt hade ändrat karaktär. Under denna dominerade1990 som
råvaror, enklare bearbetningar, ochfrämst bränslen och malmer samtexporten av

det överskuggande hindret för fortsatt expansion. Det antagligenbetalningsproblemen ärvar
östeuropeiskatid kvardröjande de central- och ländernafrån denna den ärmyten attsom om

framgåmineralråvaruexportörer Som kommerfrämst jordbruks- och härstammar. att av
Östeuropaf domineradavsnitt, handel mellan EU och ddagensärnästa av

råvarorjordbruksvaror och övrigahögre förädlingsvärde, medanverkstadsprodukter med allt
alltmer underordnad roll.spelar en

fallande oljeprisema 1985/861986 blev revolutionerande. DeFörändringen o m ca
tvåSovjetunionens Utrikeshandel drogs undan. Merhela grunden forinnebar änatt

hårdvaluta olja och under 1980-taletsexportintäkter i utgjordestredjedelar Sovjets av gasav
sovjetisk olja och hade köptshälft. Därtill kom volymerförsta stora gas som av

långtidskontrakt,förmånliga och reexporteradesösteuropeiska länder inom för somramen
fallande bränsleprisema urholka hela denförtjänst till Successivt kom demed god väst. att

lanserats Michail Gorbatjov 1985-86sovjetiska ekonomin. perestrojka-reformDen avsom
hade inte kunnat iscensättas medtill sin mycket kapitalkrävande,och ettnatursom var

utgångslägesämre
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Ett anmärkningsvärt förhållande, borde ingående,analyseras detär ärsom attmer
Tyskland för i hela expansionen den forna öst-västhandelnsvarat stort settsom av mo
mitten 1980-talet framoch till 1993, till skillnad vad fallet mellan 1979motav ca som var

dåoch 1986, del ökningen skedde med länder utanför Tyskland. Det troligtstor ären av att
det fanns ömsesidigt kvardröjande motståndpolitiskt expansion handelnett mot en av

Östeuropamellan Västtyskland och under det tidiga 1980-talet, medan detta motstånd var
Östeuropamindre uttalat i relationen mellan och andra västeuropeiska länder under denna

tid. Som framgick tabell ökade Polens till Västtyskland endast blygsamt från 8exportav
till 9 totalexporten mellan 1979 och 1986, samtidigt den totala tillprocent av exportensom

Årfrån 40 till 60väst 1991 gick 25 till det förenade Tyskland,steg procent procent. procent
sannolikt 22-23 till f d Västtyskland, samtidigt den totala tillprocentvarav ca exportensom

ökade tämligen marginellt från 60 till 65väst Polens bådatill deprocent procent. export
Tyskland har fortsatt kraftigtöka under 1990-talet utgjordeoch 1994 inte mindre 36än

totalexporten tabell 1. Dock kan mellan 1991 och 1994 övrigaharprocent attav man se
västländers andel polsk totalexport samtidigt frånvuxit 40 till 50 Iprocent procent. stortav

Östeuropa,bild i hela det forna Central- och Polen detävensett är mestsamma upprepas om
exemplet tabell 2. Däremot Tysklands roll i utrikeshandeln fär hos de dextrema svag

sovjetrepublikema inklusive förhållandeRyssland, kommer analyserasett attsom mer
utförligt i den kommande framställningen.

Tabell 2 Tysklands utrikeshandelnroll i i de fd centralplaneekonomierna i
Central- och Östeuropa, viktigare fd sovjetrepubliker 1994samt
andel lands import och %.export,av resp
Land ImpfrånExp.till Tyskland Tyskland
Vitryssland 2,8 10,4
Bulgarien 14,0 14,2
Estland 7,6 9,6
Kroatien 17,6 24,1
Lettland 10,5 13,6
Litauen l 1,4 13,8
Makedonien 16,724,7
Polen 35,7 27,5
Rumänien 16,0 17,7
Ryssland 8,5 14,6
Slovakien 18,8 20,4
Slovenien 30,3 23,5
Tjeckien 31,3 35,1
Ukraina 3,0 10,5
Ungern 28,0 23,6

Källa: Direction of StatisticsIMF, Trade Yearbook, 1995.

måste någratyska varierande dominansen dock in i perspektiv. deDen Isättas störreett av
låg iländer har relativt handel med Tyskland, har gengäld omfattandesom en man en mer
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Grekland ochdäri Sydösteuropa,framför alltgällerEU. Detövriga delarmedhandel av
nytillkomna EU-därtill deLäggerviktiga handelspartner.vuxit framItalien mansom

for sig spelarochÖsterrike, dessafinnerFinlandSverige och attmedlemmarna var enman
Österrikeolika avseenden. äriutrikeshandelsutbyte, ändettaroll i enbetydande omnyaen

ochRumänienSlovakien, Ungern,Tjeckien,tillhandelspartnerkompletterandeviktig
utrikeshandel. Ilettiskestnisk ochroll iFinland spelarochSverigemedan storSlovenien, en

med undantagsovjetrepubliker har,dförhållanden. Fdessaillustrerasoch 4 av3figurerna
varjeandelenhöjd visarStaplamasbeskrivning.dennauteslutits avbaltiskade staterna, ur

import. Denochfördeladhela EU15,handel med exportcentraleuropeiskt landsochöst-
medhandelnfältetmellerstaandel, detTysklandsstaplarnadelenundre motsvararsvarta av

EU-medlemmarnanytillkomnamed dehandelandelenfältetdetochEUl2, övreövriga
fördeladEU15,Österrike. tillgår 49Estland exportenIFinland och procentSverige, avca

till29helaEUl2 ochövrigatill procentfrån Tyskland, 14 procentendast 7 procent
totaladentyskorienterad. AvmycketdäremotTjeckisk ärFinland.ochSverige export mer

till övriga15Tyskland,tillgår 31 procenttill EU1554 procentexportandelen procent
Österrike. Detta mönsterhuvudsakiEU-ländema,nytillkomnatill de8ochEUl2 procent

fördeladfrån EU15,importen63Estland kommer procentimportsidan. I avcaupprepas
från Sverigehela 40ochfrån övriga EUl2 procentTyskland, 13från procent10 procent

Polen,från Tyskland.importen35fall kommerTjeckiensi procentmedanFinland,och av
med EU15,utrikeshandeltotalasinaandelenhar denMakedonien störstaochSlovenien av

Lettland.ochSlovakienföljtlägst,liggerLitauenmedan av

Östeuropa 1994Central-ochfrån länder itill EUExportFigur 3:
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1995Yearbook,StatisticsTradeDirection ofbearbetningar IMF,Källa: Egna av
HUUngern,ESEstland,CRKroatien,CbTjeckien,BGBulgarien,Förkortningar:
SKSlovakien,RORumänien,PLPolen,MKMakedonien,LTLitauen,LVLettland,

SNSlovenien
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Öst-från CentraleuropaEU15till länder och 1994Figur 4: Import

i
I IMPGER
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figur 3förklaringar: SeKälla och

långsamtutrikeshandelsgränseneuropeiskadenSammanfattningsvis kan sägas, att
Tjeckien, Slovakien,Länder Polen,1980-talet.1970- ochunderförflyttades österut som

åren inlemmats isuccessivtdeKroatien har underSlovenien ochUngern, senaste
ömsesidigt beroendedet komplexautrikeshandel i enlighet medvästeuropeisk system av

rådde före andrabarriärekonomiskaosynligai figur Denillustrerades somsom
å sidan ochcentraleuropeiskanybildadevästorienteradevärldskriget mellan de staterna ena

krigets tenderarunder det kallaförflyttadeså ochSovjetunionen den andra, västerut era,som
politikimplikationer för EUzsradiakttagelse haråtergå före kriget. Dennatill lägetatt en

Östeuropa. Tjeckien,medlemsförhandlingar med Polen,första skulledetFörgentemot
etableringformaliseradinnebärarepublikemade baltiskaoch ettUngern aven

i dagländer har redanredan inträffat. Dessade factoförändringsförlopp ensom
för flertaletlika gällerungefärutrikeshandelsintegration med EU är stor somsom

efterprioriteringviktig politiskdet strävadet andra kanmedlemsländer. För attsom enses
till de fornautrikeshandelsrelationintegrationsprocessenfortsätta öppenösterutatt genom en

inåtvänt Ryssland,Vitryssland.och EttRyssland, Ukrainasovjetrepublikemastörre
iUkraina,Vitryssland ochtvå underordnadesekunderat de grannstatema sammaav

länderna figurösteuropeiskatidigare gällde i dehandelspolitikhierarkiserade bilaterala som
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1, sannolikt detär säkerhetspolitiska hotet detstörsta övriga Europa efter kalla krigetsmot
slut. Den tredje slutsatsen inledandedenna översikt de nordiskaär länderna harattav en
särskild roll spela i de baltiskautvecklingen fortsatta integrationatt med EU.staternasav

I avsnitt diskuterasnästa förutsättningarna för fortsatt sammanfogning mellan åEUl5en
den sidan och och centraleuropeiskaantal inkl de baltiskaöst- republikemaett staterena tre
å den andra tabell krandidatländema3. De tio hade 1993 invånare.106 miljoner Derasca
BNP capita, beräknad eftter köpkraftspariteter PPP har efter de centralplaneradeper
ekonomiemas sammanbrott sjumkit kraftigt och befann sig år ungefär hälftensamma av
Spaniens nivå. tabellenI har medtagits deäven sydeuropeiska blevtre stater som
medlemmar under 1980-talet i styfte tjäna jämförelse.att som

Tabell 3 Grundläggande ekonomiska indikatorer för enskilda central och
östeuropeiska kandidatländer, jämfört med Sydeuropa

Land Bef.storlek BNP1993 BNP BNP p.c./ PPPper cap.
USA100

milj1993 mdr USD 1993 USD 1987 1993
Bulgarien 8,9 10.369 1.140 28,5 16,6
Estland 1,6 5.092 23,0°3.080 45,0
Lettland 2,6 4.601 2.010 35,7 20,3
Litauen 3,7 4.335 1.320 27,9 12,6
Polen 38,3 85.853 2.260 23,0 20,2
Rumänien 22,8 25.969 1.140 18,4 11,3
Slovakien 5,3 1.0761 1.950 35,0 25,4
Slovenien 1,9 10.337 6.490

.. ..Tjeckien 10,3 31.613 2.710 39,2 30,5
Ungern 10,2 38.099 3.350 28,5 24,5
Grekland 10,4 63.240 7.390 35,8 36,4
Portugal 9,8 85.665 9.130 37,6 43,3
Spanien 39,5 478.582 13.590 51,2 54,6

Källa: World Bank, World Development Report 1995
UppgifternaNot: BNP köpkraftspariteteroch PPP i flera fall måsteär osäkra ochytterstom

tolkas försiktigt.

Speciell tonvikt läggs i avsnitt vid den nuvarandenästa utrikeshandelns vamsamman-
sättning. Detta utgångspunktmed från den debatt förs kring de handelspolitiskasom
kostnaderna för fortsatt sammanfogning, speciellt med avseende importen till EUl5en av
jordbruksvaror och enklare industriprodukter.
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riktningi östligEUutvidgningförFörutsättningar aven

successivåren skett10-15under dehar detföregående avsnitt,visades i senasteSom en
Östeuropa västeuropeiska EU-med decentralplaneekonomiema ide fdsammanknytning av

regimemasösteuropeiskasåledes långt före depåbörjadessammanknytningländema. Denna
Utrikeshandels-1990-talet.underaccelereratmånga avseendenhar isammanbrott, men

Medan EU vanligenberoende.enkelriktatpräglasmellan ochrelationen västöst ett svararav
östeuropeiska länderna dessaärcentral- ochi deutrikeshandeln40-70för procent avca

understigit tydligtdenmarginell,endastutrikeshandel äventotalaandel EU:sländers omav
128utrikeshandel, ellertotalaEU:sfor fyrasvaradeåren och procentde caavsenaste ca

EU12:sjämförelse kan5. Som nämnas1994 figuromslutning atttotaldollar imiljarder
miljarder dollartilluppgick 123FinlandochSverige, Norgemedhandelsomslutning samma

år.

utr.hande| 1980-1994EU12:sandelländernasÖsteuropeiskaochcentral-Flgur De av5:
D45

035

SHARECEUEXPn.
MPSHAREceu-o-

0.025

0.020
I9941032199019GB1994 I986I9821980

ochYearbook 1958-1993StatisticalTradeExternal6A,EurostatbearbetningarKälla: Egna av
Statisticsof TradeDirectionIMF,

Jugoslavienfdi detingår republikemaintediagramdettaNot. I

EU12:svisastabell 4handelsutbyte. Iroll i dettaolikaspelarländernaenskildaDe stor
irepublikernainklusiveländer,östeuropeiskaochcentral-samtliga1990-1994 medhandel

dominerande ochheltoch UngernTjeckien är togPolen,Ryssland,Jugoslavien.df
ursprungsland för 74ochfrån EU12 procent71 avtillsammans exportenprocent varemot av

Slovakien,ingå i andragrupp.Slovenien kanoch sägasRumänienKroatien,dit.importen en
övriga endastnivå, demedantredje ettrepresenterarUkrainaBulgarien och utgör en

med EU.handelsutbyteobetydligt
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Tabell 4 Utrikeshandeln mellan EUl2 och de central- och östeuropeiska
länderna finkl d Jugoslavien 1990-1994 miljarder US Dollar.

frånExport EUl2 Import till EUl2
ü 1221 L92 1993_ L993 å .IE LZ läâ $4.

Albanien 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Vitryssland 0,0 0,6 0,7 0,0 0,3 0,5.. .. .. ..Bosnien-Hercegovina 0,1 0,1 0,0 0,0.. .. .. .. .. ..Bulgarien 1,5 1,2 1,4 1,6 1,9 0,8 0,9 1,2 1,1 1,5
Estland 0,2 0,4 0,2 0,4.. .. .. .. .. ..Jugoslavien 10,8 8,4 7,4 9,8 9,3 8,2.. .. .. ..Jugoslavien /rest-/ 0,1 0,1 0,0 0,0.. .. .. .. .. ..Kroatien 2,4 3,4 1,9 2,2.. .. .. .. .. ..
Lettland 0,2 0,4 0,6 0,4 0,8 1,0.. .. .. ..Litauen 0,3 0,6 0,8 0,4 0,8 0,9.. .. .. ..
Makedonien 0,5 0,8 0,3 0,6.. .. .. .. .. ..
Moldova 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1.. .. .. ..
Polen 6,7 9,7 9,9 11,6 12,8 6,9 7,8 8,6 9,0 11,0
Rumänien 2,0 1,6 2,5 2,7 3,1 2,0 1,8 1,9 2,0 3,1
Ryssland 1,2 13,4 14,0 1,8 18,4 21,7.. .. .. ..Slovakien 1,4 2,1 1,3 2,2.. .. .. .. .. ..Slovenien 3,6 4,3 3,4 4,1.... .. .. .. ..
Sovjetunionen 19,2 17,7 8,5 21,5 21,9 9,6.. .. .. ..Tjeckien 7,1 8,8 5,6 7,2.. .. .. .. .. ..Tjeckoslovakien 4,0 4,8 8,7 3,7 5,1 7,7.. .. .. ..
Ukraina 0,1 1,7 2,0 0,2 1,1 1,5.. .. ..
Ungern 4,5 4,3 5,3 5,8 7,3 4,0 4,6 5,2 4,7 5,9

SUMMA 48,9 63,847,9 45,9 54,4 48,8 51,5 45,3 51,0 64,0
Andel % 3,6 3,5 3,2 4,1 4,4 3,5 3,5 3,0 4,0 4,4

Källa: IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook 1995.

många årUnder 1980-talet uppvisade EU visst handelsunderskott med central-ett
årplaneekonomiema helhet. Under har varit iutbytet balanserat figurstort settsom senare

6. själva verket döljer denna aggregerade bild inbördes variationer. har tämligenI EUstora
bilaterala överskott till de östeuropeiska länderna, mycket underskottstora ett stortmen

Ryssland.gentemot
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1980-1994central- och Östeuropaexport/ImportkvotEU12:s gentemotFlgur 6:
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10/1995External Trade6B,1958-1993,YearbookExternal Trade6A, samtKälla: Eurostat

utrikeshandelnharsammanbrottplanekonomiskagått sedan deårdeUnder systemenssom
gamlavarusammansättningen. detIgällernorrnaliserats vadlångsamtochmellan västöst

från medanbearbetningar i importenenkla öst,råvaror och exportendomineradesystemet
teknik- ochmed högtantal,mindretillkoncentreradstarkt storaett vamgruppervar

skettoch främståren har förstUnder demaskinutrustning.kapitalinnehåll, senaste ent ex
tidigare.spektrum änsig i dag störrei Detvarudiversiñering EU:s rör ett varorexport. avom
tidigare.uttaladmindreden änfortfarande ärinvesteringsvaror ärDominansen stor, menav

kraftigt i allaökatharkonsumentkapitalvaror,främstkonsumtion,slutligforVaror
redovisadvarugruppsfördeladedenframgår tabell har exporten,Somrelationer. av

Sverige.tillutseende EU:sungefärSITC-nivå, exportensiffrig somsamma
beroendefrämstöverrepresenterad, storaSITC 0+l ärLivsmedelsgruppen

Ryssland.tilllivsmedelsleveranser
förändringsförloppz forLivsmedelsvaromasnabbarepräglas nusvararImporten ettav

enskilda länder. Ivariationer mellanmedtotalimporten,endast 5 storaprocent menav
denfrån Sydösteuropa ännuärochfortfarande 14denfrån Ungern procentimporten är

vilka3,bränslen SITCfortfarandedominerasfrån Ryssland ensammaImportenhögre. av
Övriga råvaror,land.med dettahandelsunderskott texbilateralaförklara EU:skan stora

ibetydelsefulltidigareSITC 2+4,naturfibreroch gruppskogmalmer, var ensom
inompositionobetydligaungefärtilltillbakafallithar europa-östimporten, somsamma

avancerad kanutrikeshandel blirlandstecknettydligastei övrigt. Dethandeln att ett mer
återfinnstransportmedel. Här nästanochmaskiner,spåra SITCinom apparaterman

2 Ospecificerad.från Rysslandärimporten20 %varusanunansättningstörsimportens attAnalysen avav caav
SITC 3bränslentillhänförasdelvisdennaSannoliktbör post gruppen
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Tabell 5 Vamsammansättningen i ochöst- centraleuropeiska länders
Utrikeshandel med EU 12, fördelad och import 1994export
ensiffrig SITC-nivå
SITC 0+1 2+4 3 5 6+8 7 Ospec 0-9
Export från EU till
Öst-och Centraleuropa 12,5 2,2 1,3 11,2 30,7 39,5 2,6 100,0
varav:
Ryssland 22,3 1,6 0,5 8,7 25,1 39,6 2,2 100,0
Polen 8,6 3,1 1,8 14,5 34,2 34,8 3,0 100,0
Tjeckien 6,4 2,3 0,8 11,2 32,8 44,2 4,3 100,0
Ungern 6,2 2,2 0,6 12,7 35,0 41,3 2,0 100,0
Sverige 5,9 2,8 3,2 12,7 30,8 41,1 3,5 100,0
Import till frånEU
Öst- och Centraleuropa 5,0 8,8 19,5 6,9 39,7 12,0 8,1 100,0
varav:
Ryssland 1,7 8,0 42,2 6,2 21,3 2,3 19,0 100,0
Polen 8,,9 5,5 7,8 4,8 55,0 16,6 1,4 100,0
Tjeckien 3,,6 7,2 2,9 8,1 50,3 25,6 2,3 100,0
Ungern 13,,4 6,5 1,2 7,9 40,8 28,8 1,4 100,0
Sverige 1,,1 11,8 2,8 9,4 36,0 37,1 1,8 100,0

Källa: bearbetningEgen Eurostat 6B External Trade, Monthly Statistics 10/1995.av
SITC Rev O+1: Livsmedel och levande djur, 2+4: Div. råvaror exkl bränslen, Bränslen,
Kemiska produkter, 6+8: Industriella halvfabrikat, färdigvaror, Maskiner, apparater,
transportmedel.

undantagslöst med högt förädlingsvärde och teknologiinnehåll. I EU:s intern-stortvaror
import ungefär 35utgörs SITC Som framgick tabell 5 det fortfarandeprocent ärav av
långt frånkvar innan importen de östeuropeiska länderna uppnår lika hög andel Dock ären .det uppenbart det i dennaär den ökningen kommeratt största ske under deattgrupp som
kommande åren. Ungern Tjeckienoch de länder leder dennaär utveckling, följdasom av

Öst-Polen. Huvuddelen EU:s import från och Centraleuropa ligger inomav annars gruppen
industriella halvfabrikat, lätta konsumtionsvaror återfinnsSITC 6+8. Här desamt typer

där östeuropeiska länder f har tydlig produktionskostnadsfördel, kemiskaav varor, texn en
produkter, basmetallvaror, tekoprodukter, trämöbler och inom vilka de fortsattacement, osv,
frihandelsförhandlingarna innebär de känsligaste avvägningarna förhållandei till EU-
ländemas industrier. syfteI undersöka vilkanärmare det sig iatt rör görsegna grupper om,
tabell 6 nedbrytning tvåsiffrigEU:s import till SITC-nivå. Det bör betonasen av att man
måste disaggregering tillgöra betydligt detaljerad varugruppsnivå för någraen attmer mer
analytiska slutsatser skall kunna dras. Denna beskrivningsnivå förstaär attmer se som en
filtrering de intressantamestav varugruppema.
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Öst-från Central-ochimporti EU12:sVarusammansättningenTabell 6
SlTC-nivå.tvåsiffrigviktigare1994;1993 och gruppereuropa

importvärdetotaltprocent av
994l1993TextSITC

2,11,8och korkTrävaror24
2,02,2metallskrotMalmer,28

15,819,3oljeprodukterOlja och33
2,1tråd 1,8vävnader,Textilier:65 gamer,
3,13,4Icke—metalliska66

mineralprodukter
5,33,6stålochJärn67
8,16,2Icke-järnmetaller68
2,42,4Metallmanufakturvaror69
4,33,7ochmask.Icke-elektriska71-75

apparater
elektrochTelekomm. övr.76-77

maskiner
3,83,1och apparater
4,04,4Transportmedel78-79
8,48,7Kläder84
1,71,7Skor85

28,8Övrspecificerade 28,0varor- 8,19,1Ospecifrcerade varor- 100,0100,0

tabell 5Källa: Se
dvsbasmetaller,varit1994 har1993 ochunderenskildaväxandesnabbastDe varugruppema
detfinnsDäremotmaskiner ochdiversealuminium apparater.stål, koppar,järn och samtetc,
hartillväxtgruppen,dentidigaretekoprodukter, storaimportentecken varsomatt av

uppnått denhittillsenskilda länderdefördelasdessutomimpondataöka. Närslutat som
Tjeckien och Ungern,nämligen Polen,med EU,integrationekonomiskgradenhögsta av

markerat.ytterligarebilddennaframträder

påindustripolitikochhandels-integrationenfortsattaDen -
lång siktochkort

Öst-ochmellan EUutrikeshandelsrelationennuvarandegenomgången dengjordaDen av
tid ochlängrepågått underharintegrationsprocessentydligtvisarCentraleuropa enoch att

Tjeckien,handeln meddet gällerNär1990-talet.underaccelereratytterligare hardenatt
högrepräglasomfattningochvarusammansättningdenPolen har av enochUngern somen

teknologiinnehåll vadänhögreoch hararbetsfördelningspecialisering och somettgrad av
närings-EU-ländemasGrekland.Portugal ochSpanien,medintemhandeli EU:sgäller

tillbakagång,successivajordbrukssektomspräglatsdecennierfleraunderomvandling har av
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industrisektom inte längre relativ sysselsättningsökning.samt att I deav genererar en
västeuropeiska länder tidigt gick igenom denna hade primärsektoms andelsom process, av
totalsysselsättningen sjunkit under 10 redan 1960-talet, och industrisys-procent
selsättningen nådde sin relativa höjdpunkt i intervallet 35-40 under 1970-talet, förprocent

långsamtsedan tillbaka. Tjänstesektom blev den viktigasteatt enskilda näringsgrenen i
flertalet västeuropeiska länder under 1960-talet och har sedan dess fortsatt figur 7.växa I
EU 12 tjänstesektom i dag för 65 totalsysselsättningen, primär-procentsvarar ca av
näringama för 5 % och industrin för 30 De sydeuropeiska länder anslötsprocent.ca ca som
till EU under 1980-talet har kännetecknats och forcerad närings-av en senare mer
omvandling. När Spaniens och Portugals medlemsförhandlingar påbörjades i slutet 1970-av
talet låg sysselsättningen inom primärnäringama 30 totalsysselsättningen iprocentca av

Årdessa länder. 1994 har den sjunkit till under 10 i Spanien och 10 iärprocent procentca
Portugal.

Figur Västeuropeisk7: näringsomvandling1880-2000
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ÖsteuropaI har denna näringsomvandling skett annorlunda dåvarandeIsätt.ett

Tjeckoslovakien skedde under mellankrigstiden kraftig ökning industrisysselsättningenen av
primärnäringarnas bekostnad. Tjeckoslovakien hörde i slutet 1930-talet till deav

europeiska länder hade den högsta relativa sysselsättningen inom industrin, medansom
Polen och Ungern fortfarande hade huvuddelen sin ekonomiskt aktiva befolkning kvar iav
primärnäringama. Vid upprättande socialistiska folkrepubliker i dessa länder under tidigtav
l950-tal förstärktes industrins, särskilt den industrins, roll kraftigt, och samtligatunga

länderösteuropeiska gick igenom kraftigt sjunkande sysselsättning i primär-en process av
näringama förmåntill för växande industrisysselsättning. sysselsättningen inom tjänste-en
sektorn svårhar varit uppskatta i socialistiska länder, ha legatatt relativt stillamen anses
kring 30 totalsysselsättningen under huvuddelen efterkrigstiden.procent Frav av 0 m ca
1980 skett nedgånghar sysselsättningen inom industrin parallellt med fortsatten av en
tillbakagång primärnäringama,för vilket inneburit tjänstesektom årsedan 15 tillbakaatt ca

i särklass snabbast växande näringsgrenenär i de central- och östeuropeiska länderna. En
beräkning näringslivets sammansättning i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungem, Rumänien,av
Bulgarien, Estland, Lettland och Litauen visar primärnäringama uppgårsammantagna, att
till ungefär 18 den totalt ekonomiskt aktiva befolkningen i dessa länder,procent medanav

4 16-0260
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procent3.Eftersom43tjänstesektomoch39förindustrisysselsättningen procent casvarar ca
detsannoliktdetvari Västeuropa, ärvad fallet attsnabbarebetydligt änskeromvandlingen

nedgångkraftigmycketfortsattskeåren kommer av10-15 attunder de närmaste en
kommerSamtidigt2010.nivå omkingnuvarandeEU:sungefärtillprimärsektom

dramatiskskekommeroch dettillbakagång fortsätta attrelativa enindustrisektoms att
således 10-skulleösteuropeiska ländernacentral- ochDe omtjänstenäringama.ökning av

EU15.dagensmedi överensstämmernäringsstrukturår stort settha15 somen

Östeuropelsk 1950-2010nánngsomvandllngFigur 8
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trenderuppenbara. DeärkonvergensprocessdennaimplikationemahandelspolitiskaDe av
ökningendenochstärkasytterligare storakommeravsnitt attFöregåendeiredovisadessom

inomskekommerländernakandiderande attdeochEU15mellanutbytetekonomiskadetav
framställningen,tidigarei denredovisatsallsintehartjänstermedHandelntjänstesektom.

f di deochkartlagd i Västeuropa,ofullständigtallmänhet ärideneftersom mer
dåvarandeifattadesbeslutblad. Detoskrivetheltcentralplaneekonomiema somnästanett

tjänstehandelavtalallmäntskapande ensom1993 ettUruguayrunda omGAlI‘:s avom
omfattandefådärmed ävenuppgifter, kommer attWTO:sorganisationen storaden nyaav

innebärakommerden att ettbl atttjänstehandeln, atteuropeiskaden genomeffekter a
harmoniseringdenmellanSkillnadentjänstetransaktioner.förformulerasramverkallmänt

fria, inredengenomförandetförinomi EUskett avtjänstehandeln ramensomav internationelligällernärvarandeforreglerbristellerreglerdeochmarknaden, som
markant.mindredärmedblirtjänstehandel,

3 osäkerhetermedbehäftadeSiffrorna storastatistik. ärnationellofficielltillgängligbaseradekalkyler.Egna
ochtjänstesektomunderskattningenspecielltfolkdemokratiperioden avunderklassiñceringsprincipervadavser periodenunderprinciperILO:sochFN:senligtfrånvarandrasektorernaolikadekorrektavgränsasvårigheteratt medord2010till ärFramskrivningenförsiktighet.medtolkasdärförmåste stor1990. Demo ocksåmycket1990-1995ochärförändringsförloppet grov.frånutgångspunkt
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Ett uppenbart problem borde uppmärksammas ytterligare i integrationsprocessen ärsom
den låga andelen interaktionekonomisk mellan de central- och östeuropeiska länderna. Som
visades tidigare i principskissen i figur präglades de centralplanerade ekonomiernas
utrikeshandel hierarkisk ordning, där Sovjetunionen spelade den centrala rollen ochav en

Äveninternhandeln i blocket låg.i övrigt fem år efter den politiska omvälvningen har detvar
svårtvarit bryta detta Polens till Tjeckien 1994 likamönster.att export stor exportenvar som

till Sverige, och i nivåtill Ungern med till Spanien. För de f d republikemaexporten exporten
i Sovjetunionen den gamla ordningen svårareär bryta.ännu Den socialistiskaatt
arbetsdelningen innebar småfor de republikema flertalet produktionskedjor elleratt ett

inbegrep transaktioner med Rysslandsätt och Ukraina. Därför har det varit nödvändigtannat
bibehålla gamla handelsrelationer for kunna upprätthålla produktionen iatt existerandeatt

fabriker. Estland, ochLettland Litauen har därför relativt blygsam intemhandel,ännu trotsen
förutsättningarna for ekonomiskt samarbete bordenära goda. Ungefär 35att ett procentvara
Litauens utrikeshandel fortfarandesker med Ryssland. VitrysslandI Rysslands andelärav

så hög 68 Efter delningen Tjeckoslovakien har Tjeckien och Slovakien gliditprocent.som av
frånbort handelzspolitisktvarandra i hänseende, så i Tjeckien har den gamlasätt att

republikemaintegrationen med i fd Sovjetunionen i brutits helt, medan dessa bandstort sett
fortfarande i hög grad existerar i Slovakien.

Variabel geometri eller

politiskaKarakteristiskt för den och ekonomiska integrationsprocess skett i Västeuropasom
Romfördraget har varit principen samtliga medlemmar skall hegemoniskt deltaga iatto m

samtliga MaastrichtfördragetI förstärktes hegemoniprincipengemensamma processer.
ytterligare. Olika dispenser frånoch undantag denna grundregel har dock varit tämligen

minst i sambandvanliga, inte med utvidgningarna 1973, 1981 och 1986. Varje utvidgning
svårarehar dessutom gjort det tidigare bibehålla tankenän genomförandeatt gemensamtom

helt fn inre marknad i "cohesion". Utvidgningarna i riktningsydlig ökade klyftanav en
"fattigaste"mellan "rikaste" och regioner och har förstärkt skillnaderna i närings-även

hänseende. En eventuell utvidgning i östlig riktning skulle dock faktiskt inte öka dessa
skillnader särskilt mycket, givet de sydösteuropeiska länderna inte omfattadesatt av
utvidgningen i omgång.första capitaOm BNP i köpkraftsparitet l00 förmätt sättsen per
USA tabell 3, index för EU12 65 och för de fattigaste regionernaär Alentejo ica
Portugal och de Egeiska i Grekland års23 1991 data, nivåöarna dvs ungefär dennorra ca

råder i Estland, Lettland och Polen. viktig skillnadEn givetvis de tio kandi-är attsom
datländema har befolkning milj110 Skillnaderna mellan kandi-närmareen personer.
daterna dock, visats i tidigare avsnitt, avsevärda.är Det därför rimligt denär attsom se
eventuella östutvidgningen i flera etapper.

Polen, Tjeckien och Ungern har befolkningsstorlek ungefär Spaniens,motsvararen som
Portugals och Greklands och högre grad ekonomisk integration medavsevärt EUl5en av
och dessutom harmoniserad näringsstruktur med EU-ländema Spanien,vadänen mer
Portugal och Grekland hade vid tiden for dessa länders anslutning till Gemenskapema.
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antal dispenser ochför anslutningenvid tidenerhöllsydeuropeiska länder ett stortSamtliga
området. den brittiska,Redanjordbrukspolitiskaminst detinteÖvergångsbestämmelser,

variabelDärför harspeciallösningar.antalkrävdeanslutningenirländskadanska och ett
förhållandetexisterat. Det ärhela tiden attvardagligt begreppgeometri nyasom

Som visatsföregångare likfonnighet.sinakravställerMaastrichtfördraget änstörre ovan,
gällerundantag detsärskilda näranledning göraingendockfinns det attyttre

omfattningen ochbörtiden. Däremotmarginell medalltmerroll blirjordbrukssektom, vars
ÖsteuropaCentral- ochreformer imarknadsekonomiska ettgenomförandet varaav

vid arkipelag,reformemamarknadsekonomiskalikna desakområde. kanManprioriterat en
ihop tilllångsamt flyteroch störresuccessivt utökasmarknadsekonomidär enöarna av

Zbigniewpresident Carter,rådgivaren tillfpolskfödde dlandmassa. Densammanhängande
reformer,marknadsekonomiskagenomförandetförschemaformuleratBrzezinski, har ett av

vilka i sinreformprocesser,legalapolitiska ochekonomiska, turolikaurskiljerhandär
år denår, andra 3-7 ochdenl-5fasen omfattarförstafaser. Denindelade ivardera är tre ca

påbit insåledes dröjadetutgångspunkt kommerår. år 1990 attMedtredje 5-15 ensom
heltäckandekännetecknadfasen,i tredjeinne denallvar ett2000-talet innan är avman

accepterade politiskaoch allmäntstabilapräglatmarknadsekonomiskt system, av
naturligochfristående judiciell kulturförvaltningssystem,fungerandeinstitutioner, enett en

sannolikt förstärka ochskullemed EUintegrationekonomisksnabbentreprenörsanda. En
genomföra den. Enhand kunnaskulle intedensådanpåskynda egenmenprocess,en

visar sig vidDetinte regioner.ansluterkomplicerande faktor är enatt stater,man
utrikeshandeln,"nya"denregionnivå, huvuddelentillanalysennedbrytning att avav

investeringarna iinhemskade privataochfrån utlandetdirektinvesteringarna ny
land.i respektive Dessafåtal regionerkoncentrerad tillproduktionkonkurrenskraftig är ett
ekonomiskautifrånanslutas till EU, gängseredan kunnaskullespjutspetsregioner settnu

bliland kommervarjeregionerna iruralatillbakasatta, attdet dekriterier, är sommen
samtidigtstöd ochjordbrukspolitiskaregionalpolitiska ochföremål olika formerför somav

hari dagde länderAvgamladetkvardröjandede systemet. somresternarepresenterar av
Tjeckien och Ungern, ärPolen,utrikeshandelsintegration med EUIS,gradenden högsta av

i Polen.skillnadernainomnationella avsevärt störstregionalade

Slutsatser

utvidgningförutrikeshandelsförutsättningarnagenomgångdenna avSlutsatsen enavav
ändrathadeochutrikeshandeln mellan västöstriktning bliri östligEuropeiska unionen att

harsynlig allvar. Dettablevförändringsprocessenpolitiskalångt deninnankaraktär
centralplanerade ekonomiskadeefteraccelererakundeoch snabbarelättareinneburit denatt

kommitsåledes redanEUl5 harUtrikeshandelsintegrationen medsammanbrott.systemens
f dmedan deSlovenien, störreochTjeckienPolen, Ungern,långt länderimycket som

integration medfallande gradoch dessutommycket lägreuppvisarsovjetrepublikema aven
intei fallallagått långsamt,integrationsprocessenBulgarien harRumänien ochEU. I men

starkaochstorlekringaspecialfall. Derasrepublikemabaltiska utgörbakåt. De etttre
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industriella band med f d Sovjetunionen det geopolitiskt,gör ekonomiskt,änsnarare
motiverat inkorporera dessa i integrationsprocessen.att De uppvisar dock mycket stora
inbördes skillnader. Estland får ha den högsta graden integration med EU15.anses av
Finland och Sverige, i egenskap ledande handelspartner till Estland, bör ha särskldav en
mission fylla i sådan integrationsprocess. Därefteratt följer Lettland, utrikes-en vars
handelsband med Sverige och Finland också starka,är medan Litauens integration med EU

lägre.är Enavsevärt där Litauen följde långsammare tidtabell Polen, Estlandänprocess en
och Lettland skulle dock sannolikt ytterligare försvåra den litauiska ekonomiska inte-
grationen med liksomväst, med övriga baltiska Därför talar mycket förstater. böratt man
eftersträva tidtabell för Estland, Lettland och Litauen. Vad gäller utrikes-en gemensam
handelspolitiska prioriteringar bör undersökasäven huruvida Sverige och Finland bör kunna
spela kompletterande roll till Tyskland i integrera Polennärmare tillen EU.attprocessen
Polen i dag alltförär ensidigt beroende Tyskland i utrikeshandelshänseende,gentemot och en

aktiv roll från svensk och finsk sida skulle kunna bidra till lättamer Tysklandsatt
ekonomiska börda i detta fall.

Vidare visar studien förändringen i utrikeshandelnsatt varusammansättning gått snabbare
vad denän politiska debatten östutvidgning antyder. Jordbruksvaromarunt fören svarar en

alltmer obetydlig del det ömsesidiga utbytet och de bör därför inte heller dominera i denav
handelspolitiska debatten det hittills varitsätt fallet. I Polen, Tjeckien och Ungernsom

signärmar vanrsammansättningen i handeln med EUl5 snabbt det gällermönster isom
EU:s intemhandel. Tjeckien, delar Polen och delar Ungern har sinegen av av genom
nuvarande näringsstruktur potentiella möjligheterstörre till fortsatt ekonomisksnarare en

Österrikeintegration med Tyskland, och de nordiska länderna vissa delar Spanien,än av
Portugal och Grekland.

Oavsett vilken nivå den handelspolitiska integrationen i dag mellan EUl5 ochutser
enskilda central- och östeuropeiska länder måste dock eventuell östutvidgning ske meden

tidtabellerolika för olika länder och i flera utvidgningEn Europaavtalen tilletapper. av
frihandelsavtalfullständiga för Ungern, Polen, Tjeckien och de baltiska republikematre är

sannolikt mindre än innebärett nästa anslutningsteg till tullunionen,att ta dvsetapp som en
anpassningen till tullmur och tredje innebärandeyttre nivåen gemensam etapp,en en
motsvarande EES-avtalet. En stegvis anslutning länder fåri samtidigt intetagetav en grupp
klippa existerande historiska och politiska band, Tjeckien-Slovakien och Slovenien-av t ex
Kroatien, eller isolera f d Sovjetunionen från det öviga långsiktsschemanEuropa. De for
genomförande frihandel formulerats inom Stillahavsblocket APEC kanav som ses som en
viss förebild, i det genomförandet fullständigt frihandelssamarbeteatt ettman ser av ettsom
projekt års15-25 sikt, där tydligt mål för samarbetet och därsatt ettmen man upp

under hela håller mycketparterna kontakt årligtmednära ochprocessen toppmöteetten
genomför integrationen forgemensamt I Europa de ekonomiskasteg ärsteg.

förutsättningarna för djupare ekonomisk integration mellan enskilda länder dessutomen
i Stillahavsområdetavsevärt större än och tidtabell på år10-15 ligger därför inomen

möjligheternas för samtliga kandidatländer,gräns åroch 5-10 for första beståendeen grupp,
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. tio år frånDetav tog
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svåraSlovakienoch ärLitauenSpanien. attförmedlemskapfullständigttilldödFrancos
utrikeshandelsintegration. Däremotsynpunktenfrånförstainom settmotivera grupp,en

dessaskulle anslutanackdelargeopolitiskauppenbarabåda falli dessaföreligger om man
utifråningå förstaimotiveras settå andra sidanSlovenien kan grupp,båda länder ensenare.

fårJugoslavien spelaövriga fdutvecklingen i detdärutrikeshandelsintegration,dagens men
roll.avgörandeen

stödjaskallEUl5 bästfrågan hurgrundläggandeväljs, denstrategi ärvilkenOavsett som
de fd SEV-ireformermarknadsekonomiskagenomförandeårens fortsattade närmaste av
ekonomiskaförsämradeinneburitdragireformprocessenharHittills storaländerna.

politiskaför detFörtroendet systemetmedborgarna.majoritetförlevnadsförhållanden aven
påtagliga resultat.visakunnasnabbtdärför viktigtdethårda ochpå är att upphar satts prov

bättremedelkandidatländema atti de tio ettregeringarnai EU somMedlemskap ses av
de bräckligastabiliseringuppnåochtillväxtekonomiskhållbar avåstadkomma enen

utvidgning österut ärmöjligt EU:s ettländer. Deti dessa är attlegalapolitiska och systemen
tillräckligtintesäkertdetskall ske, är ettdennaförvillkornödvändigt menatt process

villkor.
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Östutvidgningen och
dess eventuella
konsekvenser för

medlemskapsvillkoren

Ninna Rösiö

Inledning
Syftet dennamed undersöka genomförandet utvidgningär EUuppsats att om av en av

någonkräver ändring i unionsfördraget beträffande reglernaösterut medlemskap.om
iSakforhållandena råddede i mitten december 1995.äruppsatsen som av

Hittills under EU:s fåttutveckling har länder velat ansluta sig sig till desom anpassa
villkor för medlemskapet gällt mindreeller oförändrade sedan tillkomst.EG:s Attsom mer
situationen annorlunda inför den utvidgning förestår, beror detär antaletstorasom nu
kandidatländer påoch den annorlunda karaktären hos de presumtiva medlemmarnanya
jämfört med de nuvarande. sigDet tolv tänkbara medlemsländer, åttarör om nya varav -
Cypern, Malta, Polen, Slovakien,Ungern, Rumänien, Lettland och Estland har lämnat in-

innebär måste ifrågasättaansökan. Det inte medlemskapets villkor i fleraatt man om nu
måsteavseenden ändras. Med tanke de betydande skillnader kommer finnasattsom

mellan de nuvarande och de medlemsländernas utvecklingsnivåer behöver denya nya
medlemmarna med sannolikhet få tid sig for sig tillstörsta attmer anpassa gemen-
skapslagstiftningen i den takt och omfattning respektive lands ekonomiska ochsom passar
politiska utvecklingsgrad och anpassbarhet till de reglerna.gemensamma

Det behovet kan tillgodoses antingen med hjälp 1"flerhastighctsl6sningar", dvs. medav
tidsbegränsade frånundantag tillämpa EU-reglema, 2 med "å Carte"-modell iatt en som

16-02605
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elleransluta sig tillsamarbetsområden land villvälja vilkafrittmöjlighet ettattstort sett ger
minstaforinskränktdär valfrihetenvariant garanteratredje är attslutligen 3 meren

visstgårgeometrin","variablasammanhållning. denDet att ettutnödvändiga är som
samtidigtintegrationenmedi förvägså önskarländersamarbetsområde tillåta de attsom

anslutningsprincipemasig Deanslutaandrafor trede lämnar öppet att senare.som
lexibilitetrubriken Futförligt underdiskuteras mer

utgickautomatisktmedlemmarupptagningaralltså vid tidigaremedochI nyaatt avman
medlemskapsförhandlingenkornorganisation,enhetlig attEUfrån utvidgning som enaven

nyblivnadencommunautaireacquissubstansregler ellerEU:smyckethurhandla somavom
viktigövergångsskede. Eninledandefrån underfå undantagskullemdlemmen ett

Någraskulleövergångsperioderlångaockså dessaförhandlingsfråga hur perma-vara.var
enhetlighetentillätbestämmelserprincip inte. De attibeviljadesundantag somnenta

integrationdensig tilltidmedlemmendensuspenderades för atttillfälligt anpassaatt nyage
iregistreradesmedlemmarnahittillsvarandedeuppnåtts mellanredansom

fördes inochochprotokolldetaljeradetillhörandemedanslutningsfördraget somannex
EU-fördraget.:i självaändringar

förutsättningarnainstitutionellaockså i deändringargjordesutvidgningartidigareI
erforderligtochparlamentkommission,råd, ii platserAntaletfördragsändring. röstergenom
mekanisktskeddemedlemmen. Detanpassadesefter denmajoritetsbeslutförantal röster nya

"fordelningsnycklar".redan givnaenligt
förprincipernagrundläggandeinte defråganuppstår emellertidutvidgningInför nästa om

reglerinstitutionellagällandeuppdateringautomatiskmåste ändras. Enfördelningdenna av
gällerdetobalanserallvarliga närtilldet lederskehåll inte kunnapå sina utan attanses

småmånga, relativtTillströmningenstyrkeförhållanden.inbördesmedlemsländernas av
vad gälleri EUmaktbalansennuvarandefor dengrundförutsättningamagör attstater

rubbas.institutioneriföreträdd EU:srådet ochi rättröstinflytandet att varaannan
kommerbestämmelsernainstitutionellamedlemskapsrelateradedirektdeFörutom om
ländernaösteuropeiskacentral- ochmed deutvidgningenockså hurhandlaattuppsatsen om

CÖE-ländema påverka unionensmening kanvidareibenämndafortsättningeni en
demokratiskadessejfektivitet,unionensbibehållandetgällerfunktionssätt. Detframtida av

mellanskillnadernade ökademedlemskapetiflexibilitetoch denlegitimitet som
kräva.kommermedlemsländerna att

omfattandedenindirekt motiverasdirekt ellersådana reformerEndast avsom
dendagordningenståttändå skullereformerdock.behandlas De avutvidgningen som

förenkling och demo-effektivisering,med allmänönskvärtdetanledningen äratt en
påverka medlem-ocksåalltså kan sägasdärförarbete ochunionenskratisering somav

östutvidgningen. Fram-motiverade justintede ärinteskapsvillkoren,tas avupp om
fördragsändringar.kräversådana reformertillvidare begränsatsharställningen som

IGCöversynskonferensenskallkandidatländemaskönjbaradeutvidgningen medInför nu
villkoren förgällerinstitutionerna. Det1996Conference överIntergovemmental se

19953JuniThe ReviewLawJean-ClaudePiris.EuropeanpseudonymförLipsius, no.1996IGC.Justus
I 15011994:1500SFSanslutningslagSveriges samt



107

medlemmars deltagande, röstviktning, omröstningsregler, ordförandeskap och antalsom
medlemmar kommissionen "varje åtgärd kan nödvändigsamt förav annan som attanses
underlätta institutionemas arbete och deras effektiva handlande i perspektivet pågarantera en
utvidgning".

Bibehållen effektivitet

påStärkande EU den utrikes-ochav gemensamma
säkerhetspolitikens områdeGUSP

Det europeiska politiska samarbetetEPS utvecklades till embryo tillett en gemensam
utrikespolitik under tiden från slutet sjuttiotalet tills det denersattesav av gemensamma
utrikes- säkerhetspolitikenoch GUSP, i och med Maastrichtfordraget placeradessom som

andra s.k. pelare i det övergripande EU-bygget.en

Behöver EU:s trepelarstruktur ändras

Diskussionen inför regeringskonferensen har gällt bristen överensstämmelse mellan å ena
sidan unionens ekonomiska samarbete, dvs. handels- och andra ekonomiskaexterna
relationer till omvärlden åoch den andra den egentliga utrikespolitiken.gemensamma
Avsaknaden samordning bådamellan de utrikesrelationema upphov tillav grenarna av ger
den paradoxala situationen åtgärderviktiga långtgåendemed ekonomiska konsekvenseratt
för företag och medborgare handelsavtal framgångsrikt kan med majori-t.ex. antassom
tetsbeslut medan den minsta ochäven okontroversiella aktion på detmest gemensamma

områdetutrikespolitiska valövervakning, minröjning eller bara olika former stöd tillsom av
fredsprocesser måstei världen med enhällighet.runtom Denna bristtas gemensam
handlingskraft utrikespolitikens område och därmed avsaknad möjlighet kraftfulltattav

politiska,koordinera EU:s ekonomiska och militära handlande många ettses av som
problem kommer bli uppenbart och akut i och med utvidgningen tillattsom mer ett stortmer
antal Bristen konsekvens och sammanhang mellan EU:s uppträdande påstater. dessanya

områden många komma ytterligare försvaga EU:s positiontre politiskattanses av som en
med.’makt räknaatt

Frågan gemenskapsordningens eller inte har hamnat i förom centrumvara vara
diskussionerna vad kan för det utrikespolitiskagöras samarbetet ska bliattom som mer

Äveneffektivt. inget land det här stadiet förordar någon övergånggenerell till fattaom att
beslut med kvalificerad majoritet alltmer inne påär ändamålsenliggöraattman en
uppdelning mellan vilka slags beslut kan ståndpunkter vilkaantassom som gemensamma

3 Reflektionsgruppens sid. 40 ff. ReflectionGroup‘s Report.Messina2ndrapport June 1995,BrusselsSth
December1995.
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denåtgärder som ärrespektivepelarenförstai den gemensammamajoritetmed somtas
beslutsfonn.enhälligapelarensutrikespolitiska,andra,

vissinnebärbeslutsreforrn ettfå igenomutsikternabedömer somhur attOavsett enman
medlemskapetsiförändringavsevärdtvekandetbeslut,enigaövergivande utan envoreav

GUSP-kommaomfattning skulleökad att antasiiställetmajoritetsbeslutgrundvillkor om
upphöraskulle kommadärmed helt attarbetetkaraktärenmellanstatligaområdet. denAtt

ifrågabehålla sinfå vetorättländer krävaflesta omskulle de attSäkertosannolikt.högstär
särskiltförsvarsområdet verkar detintressen synnerhetiOchnationellaväsentliga

Mensuveräniteten.nationellanågot denskulle kommaosannolikt att avuppgeatt man
inteländerdeförmåste borgadenmajoritetsbeslut att somändå inbegripalösningskulle en det.’blirhellerinteförsvarssamarbeteförpliktigandebundnabliönskar ettav

medlemskapetssynpunktendetalltså konstaterasdet attSammanfattningsvis kan ur
förinförasskullegemenskapsordningskillnadkvalitativklarföreligger envillkor omen

någoninnebärainteskulleenighetföriställetmajoritetkvalificeradAnvändningenGUSP. av
Däremotfinns.redansådana beslutmöjligheteneftersom antafördragssynpunkt, attnyhet ur

tillorsakernamedtill atträttakommaforfördragsändring attkrävasskulle det manom
icke-klausuldenmodifieraskulleutnyttjats omaldrig engenommajoritetsregeln nästan

bundnabliundgåvillländer attför avavstående""positivteller somdeltagande
särskildinförasSkulle detsådanafrånhindras antas. enandra attmajoritetsbeslut attutan

med EMUfalletärsättGUSPförpelarenförsta somi denstrukturen" sammai"struktur
också underformlervariablafördragsfastaSefördragsändring.ocksådettakräver om

Flexibilitet.avsnittet
demmellanmotsatsförhållandeideologiskt färgat somlåses ifråganundvika ettFör attatt
kärnasuveränitetensnationella attdensåligger närasäkerhetspolitikenochutrikes-attanser

och demfrån medborgarnalångt borta som sercentraltöverlåtas systemkanden inte ett
kanutrikespolitik,effektivfåförbeslutencentralisera attnödvändighet endet attensom

majoritet.medkaninterespektivekan antasfrågorindelning isigtänka somenman patentlösningnågonmajoritetsbeslutinteframhållits somsida harFrån svensk att serman
enhällighet. Sombeslutsformer änandraberedd prövaär attproblem,alla att manmen

harenhällighetsbeslutanvändaanledningfinnsinteegentligen attdetfrågor därexempel
Ryssland,ochSydafrikaivalövervakningbeslutfattadetidigaresidafrån svensk nämnts om

minröjning,Rwanda,tillrelationernaförprioriteringarmål ochMostar,återuppbyggande av
Mellanöstern.ifredsprocessenstöd

frågorsäkerhetspolitiskautrikes-ochgrundläggandeiviförklaratSverigehar attDäremot
frågorandraellerhållningsäkerhetspolitiska avochalliansfrihetvår militärarör t.ex.som dvs.vårbehålla vetorätt,villbetydelsesäkerhetspolitiskochUtrikespolitiskövergripande

sådanaidetsammaförbehålla sigÄven tordeländerandrabestå.måstepå enhällighetkravet
intresse.7nationelltvitalts.k.frågor av

19954 november1995/96:30.30skrivelseRegeringens
5 46sid.Reflektionsgruppensrapport
° 181995/96:30sidskrivelseRegeringens
7 sid 181995/96:30skrivelseRegeringens
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det gäller förberedelser,Vidare har genomförande uppföljningochnär övervägt attman
stärka införa planerings-GUSP och analysfunktion för bättreatt attgenom en gemensam

tid.kunna upptäcka potentiella krishärdar i
har det diskuteratsDärutöver gemenskapsfaktom kunde stärkas kommis-att attgenom

sionen åläggs för såväl ståndpunkter åtgärder.ett ansvar gemensamma som gemensamma
ändring artiklarnaDet skulle föranleda 1.2, J och J.8. Därigenom skulle det markeras attav

bådebeslut politisk betydelse inom i förstaGUSP och pelaren, med andra 0rd EUtas attav
helt.sina utrikes relationer harmoniskt enhetligtochutövar ettsom

fråganVad slutligen gäller tillämpningen den viktigaste medlemskapsrelaterade hur EUär
utåtska i utrikes- och säkerhetspolitiskaföreträdas sammanhang.

EU:s representation omvärldengentemot

ansikte utåtEtt gemensamt
Enligt fördragetJ i Europeiska unionen skall det land inneharEUFart. om som

sexmånadersperiodordförandeskapet i under aktuell också företräda frågorEU unionen ien
omvärlden finnsGUSP. För det behov ha varaktighet i kontakternarör störreattsom av en

vad möjligt med byts med mellanrum. finns iDetän är tätamotparter ut stort settsomsom
två ordförandeskapetolika ordna representativt den stundandesätt sätt, näratt ett mera nu
utvidgningen anledning tilldela ordförandeskapet högre profil och synlighet. Ettattger en

införa tillämpaslagordförandeskap generellt hela EU-samarbetet. Detsätt är överett attatt
då ocksåskulle tyngd EU:s utrikespolitik. Ytterligare anförtrosättstörre ett attge vore

utåt rådetsEU:s representation antingen generalsekreterare eller eller"Herr" "Fruen
funktion, ståtillfälligt uppbär denna i kombination med i för denGUSP" att spetsensom ev.

planeringsfunktionen. Då sådanföreslagna analys- och skapandet funktion för attav en
utåt frågansymbolisera företräda inte någon fördragsändring inteoch GUSP skulle kräva ska

behandlas djupet här.mer

lagordförandeskap
i reflektionsgruppens diskussioner utvecklats till huvudaltemativet tillDenna modell, som

månader.fyra ländernuvarande innehar ordförandeskapet i minst 12ordning, är t.ex. som
förståsI lagordförandeskap finns risken de länderna dominerar läggaatt stora attgenom

uppstårbeslag de viktigaste portföljema fara förmed det vad skulle kunna kallaatt man
bestående små alltså hållaB-lag de lagmedlemmama, får till med mindregodoett av som

prioriterade ämnesområden. Likaså uppståkan det viss uttunning känslan nationellen av av
delaktighet svårarei EU:s Vidare blir det sannolikt samordna inbördesochstyre. att rang-

policyområdenordna olika på såmellan jämn och konsekvent linje drivssättett att en av
respektive ordförandeskap.

Reflektionsgruppens sid41-42rapport
° Reflektionsgurppens sid4344rapport
mReflektionsgruppens 30sid.rapport
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tillräckligfinnas "tyngd" ialltid skulledetlagordförandeskapfördel med ärEn att
ansvarsbördandeltagande ochmedlemmarnasde äldre ochordforandestolen större attgenom

mellan flera.fördelas bättre

och försvarSäkerhet

säkerhetråder enighet Europassammanhang ochi olikahar ofta konstaterats attDet stor om
det kalla krigetslutetbakgrundEU-integration. Motfördjupadstabilitet kräveroch aven

kanförsvarsallians behöver ochförklassiska formenifrågasätts densamtidigtdethar om
traditionella militära hotetdetcentraleuropeiska länderna närtill de öst-ochutsträckas nu

starkt reducerats.europeiskt territoriummot
försvarsunion iframtida europeiskgången utsiktifor första art.Maastricht ställdesI en

frågor gälleromfatta allaskallsäkerhetspolitikenutrikes- och.4: "DenJ somgemensamma
försvarspolitik medsiktinklusive utformningenunionens säkerhet, somgemensamav en

försvar".tillkunna ledatiden skulle gemensamtett
också den fortsattabidrogförsvarsalliansplanernakonkretiseringenTill enav

nämligengemenskapsarbete,for alltdogmengrundläggandetill den attbekännelsen en
stålgemenskapen, atomenergiKol- ochrustningsindustrierländernassammanflätning av

befrämjar freden.EEGekonomier iochEuratom stort
med försvars-säkerhetspolitiken,utrikes-ochdenEn översyn enev.gemensammaav

regeringskonferensensammankallandetursprungligen föranleddedetdimension, avvar som
inteMaastricht-förhandlingarna hadeVid avslutandetIGC.fördragsöversyn manavom

ocksåområdet.det Attordningen översynenframtidadenlyckats komma överens nuom
Warszawapakten ochibakgrundländer harmedutvidgningeni ljusetsker somensomav

sig EPSuppbyggnaden EU,iEU-medlemmamanuvarandededeltagit medinte har vareav
dimension dennavägandespeciell ochalldelessjälvklarteller GUSP tungtenger

dagordningspunkt.
övergång tillochfrigörelseländernasösteuropeiskacentral- och attdevälkomnatEU har

europeiskai denmöjligt inlemmasså mångadereformländer. Att sättbli som
vårbåde deras ochforförutsättningintegrationenoch politiskaekonomiska som enanses

säkerhetsstrukturemaeuropeiska äri deinlemmandeoch säkerhet. Derasstabilitet nya
så längesäkerhetspolitiska struktur är änfråga enbart för EU. EU:slångtifrånemellertid en

medlemmarnapresumtivaVad deinte alls.försvarsdimensionutvecklad, och dessföga nya
emellertidställerutvidgning NatoEnbli medlemmar Nato.siginriktardärför är att avav

Å desidan eftersträvar närasvåra avgöranden.införmedlemmar ettnuvarandedess ena
CÖE-ländema bidra tillförsäkerhetsproblemstabilitets-ochaktuella attmedsamarbete om

principi itill uttryck detkommitharreformer. Dettautveckling ochdemokratiskaderas
ÅCÖE-ländemas expansionsidan kanandramedlemskap.begäranpositiva ensvaret om

till denpågående anpassningenförsvåra denochinre styrkaförsvaga Natosbefaras nya
främsta problemetkanske detkalla krigets slut. Menefter detverklighetensäkerhetspolitiska
utanför DetNato.länder hamnarvissagränsdragningar iändå risken för österär omnya

utvidgningen.medinteövriga OSSoch dethand Rysslandi första avsettsgäller som
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Det vitalt ryskt intresseär undvika hamna utanför utvidgadett europeiskatt att en
säkerhetsordning huvud Rysslandöver önskar fortsatt inflytandetaget. utöva denöver
säkerhetspolitiska iutvecklingen Europa. Ryssland har därför sig utvidgningmotsatt en av
Nato rädsla för bli isolerat upplevelse militärt frånän hotattmer av av en av
försvarsalliansen. Ett säkerhetspolitiskt isolerat Ryssland skulle, med påtanke landetssett
storlek, militära potential och kärnvapenarv, innebära påfrestning den europeiskaen
säkerhets- och försvarspolitiken och försvåra långsiktig säkerhetspolitisk stabilitet ien
Europa. Dessutom lågintensivaskulle de s.k. hoten miljöförstöringen och brottslighetensom

Även CÖE-ländemabli svårare bekämpa rysk medverkan. gränsdragning mellanatt utan en
ödesdiger, med tanke de signaler det kunde tänkas sända de utelämnadesvore som om

mindre skyddsvärdighet, frågakänslig för de länder Ryssland brukat betecknasen som av
"det utlandet" i likhet med de baltiskanära staterna.som

Alldeles frånbortsett dessa risker med Natoutvidgning, redan kostnadsaspektenen ger
skäl till tvivel det irealistiska utsträcka Natos försvarsgaranti i oförändrad omfattning.att

svårtDet tänka sig någotberedvillighet iär Natoland idag åta sig kostsammaatt atten nya
försvarsåtaganden de slag Natos artikel innebär,5 med baseradetrupperav som permanent

ländernas territorier. säkerhetsgarantiEn landbaserade i alliansländemautan trupper
CÖE-ländemaskulle "pappersgaranti" bli föga trovärdig. få tillgångAtt skulle till densom

automatisk kollektiv försvarsklausul ligger i oinskränkt tillämpningtyp av som en av
artikel sigNatostadgans 5 ouppnåeligt i dagensnästan läge. harter Nato dock inom ramen

för sin säkerhetsbyggande funktion instrument i form NACC och PFF, degetts nya av som
åren fått framskjutenalltmer roll, for kunna främja stabilitet och fred isenaste att östraen

presumtivaDe EU-medlemmamaEuropa. alla anslutna till dessaär liksom ävensystem,
Ryssland.

CÖE-ländemaOm realistiskt intedet finns så mycket för frånhoppassett Natosatt
dåsida, det med VEUhur efter dess förväntadeär förlängning 1998

VEU har Natos europeiska pelare och EU:s försvarspolitiska isom arm
Maastrichtfördraget definierats bärare EU:s framtida försvarspolitik.som av gemensamma

också mellanDärmed länken EU ochär Nato etablerad. Men vad gäller utsträckningen av
VEU:s försvarsgaranti till omfatta de medlemsländerna kan den visa sig likaatt nya vara
svåruppnåelig säkerhetsåtagandenNatos. VEU:s Nato-garanterade. Det f.ö. skäletär ärsom
till såUSA ställer sig negativt till sammanslagning PåEU och VEU. detatt sätteten av
skulle Natos säkerhetsgaranti kunna utsträckas "bakvägen".annars

Det frånhar den svenska regeringens sida angeläget inteEU förvandlas tillansetts att en
försvarsallians, samtidigt försäkrat avsikten inte hindra dem villäratt attsom man som

sådan.utveckla Inte minst politiska och säkerhetspolitiska hänsyn till Ryssland haren av
Sverige inför IGC intagit denna hållning.avvisande Ryssland har hittills positivtsett
EU:s utvidgning, framhåller Skulle däremotEU bli liktydigt med militärallians, harman. en

kan i Moskva EU-utvidgning negativaresonerat, sättsnartman man reagera samma
på talet Nato-utvidgning.som man reagerarnu om en

Frågan emellertid försvarsgemenskap stårär längre i förgrunden för denom en
dagsaktuella säkerhetssituationen i Europa. Istället det de s.k. säkerhetspolitiska hotenär nya
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politiskkonflikter ochetniskareligiösa ochmåste dvs.och mötas,alltmer övertar somsom
in i bilden. MedPetersberguppgiftema kommerhär de s.k.instabilitet. Detekonomisk äroch

utmaningar. Denjust dessaroll för mötatilldelatshar VEUPetersberguppgiftema attnyen
fredsbevarandekonfliktlösning,katastrofinsatser,ochhumanitärautföragår attut

i uppdragVEUEUexempel kan nämnas atträddningstjänst. Som gettattaktioner och ett
Jugoslavien.Mostari f.d.polisoperationer icivilagenomföra

denkan i ljusetinom EUförsvarsgemenskap senastegenomförandetFrågan avav enom
fredsfrämjande uppgiften meddenmed Nato överhändelseutveckling tartidens som-

Visserligenhypotetisk.synnerligenBosnienfredsavtaletanledning somsesomav -
tidenförsvarspolitik medinförasiktavsikteni EUF ärartikel Jförklaras i somattatt en

tillträddadeinte baradetförsvar. Men är senasttillledaskulle kunna gemensamtett
sådantinte önskarförflutet","neutraltmed att stegalla ettIrland,ochmedlemmarna ett som

EU-försvar. EttvillDanmarkStorbritannien eller gemensamtheller ettInte setas.
undergrävaberedd riskeraintejustStorbritannien är attattskäl för ärgrundläggande att man

Västeuropa.tenitorialförsvaretförhuvudansvaretharorganisationden avNato somsom
föremål förvaritharPetersberguppgiftemagenomföraskall kunnaeffektivtHur merman

bidra tillönskarreflektionsgruppen." ländernaicke-alliansanslutnaDeöverläggningar i
krishan-andrafredsbevarande ochhumanitära,delta iisäkerheten Europa attgenom

artikel i VEU-5försvarsgarantier enligtömsesidiganågraingåteringsfrågor attutanmen
Åtskilliga gradvisadenmeningendendäremotmedlemsländer attärNatofördragen.och av

såincitament,måste fåförsvarsidentitet attsäkerhets-och nytteuropeiskutvecklingen enav
sidaFrån bl.a. svenskframtiden.iinsatsermilitäraeuropeiskamed bl.a.kriser kan mötas

också hanaturligtvis börEUPetersbergaktioner inomstöderde länderhävdatshar att som
enbartmedleminteSverige ärde utanplaneringi deras ävendeltarätt somomatt -

i VEU.observatör
förs infrån ochVEUlyftsPetersberguppgiftemalösning ut som entänkbarEn attvore

fördragsverk.inom EU:spelare""fjärde
från detåtskildahållsförsvarsgarantierVEU:sviktigadetdelsvensk är attFör

ingår.landalliansfrittmilitärtSverigedärsamarbetet,fredsfrämjande som
kräverpelarenandradenreformervilkagivetinte heltdetSammanfattningsvis somär av

procedurer ochunionensförbättrakan skevilkafördragsändringar och attgenomsom
diskuteradedenVarkenförbättringar.praktiskaenkla,relativtarbetsmetoder, dvs. genom

blirantingen detför GUSP,företrädareeventuellelleranalysfimktionenplanerings-och en
fördragsändring.krävatordeGUSP""F"Herr" ellerellergeneralsekreterare ruenen

sigdock troligenskulle röralagordförandeskaptillomorganiseringOrdförandeskapets ev.
fårorganisationOrdförandeskapets146.artikelRomfördragetsiutanför de sättsgränser som

utåt. detansikte MenEU:sdeteftersom utgörGUSP-sammanhangbetydelse isärskild ett
iEU-samarbetet. Sehelaförordförandeskapsordningändradockså behovfinnas enavanses

varaktighet.ochrollOrdförandeskapetsrubrikenunderföljandedet

l 45-46sid.Reflektionsgruppensrapport
n sid.19-20.skrivelseRegeringens
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Användningen kvalificerad skulle visserligen inte någonmajoritet innebära nyhet iav
fördraget. Möjligheten finns redan, för i praktiken utnyttja den krävs någonsannoliktattmen
form fortfarande avstå. Sådanaför kunna har diskuterats i reflektionsgruppen. Antingenatt

frågadet blir "positivt" avstående",eller "konstruktivt "enhällighet minus en", "super-om
kvalificerad majoritet", kvalificerad majoritet med dispens för minoriteten eller allmänna
plattformar enhällighetsbeslut skall följas för sin detaljutformningav som upp av
kvalificerad-majoritetsbeslut, vill det till fördragsändring i artikel J.3.

Likaså verkar det klart eventuellt, inte särskilt sannolikt, införandeettatt men av
försvarsdimensionen i andra pelare skulleEU:s kräva ändrad skrivning i artikel 1.4.,en
liksom den "opting-out"-möjlighet så falli sannolikt behöver införas för de ländersom som

ingåinte önskar i försvarsåtagande.kollektivt variant försvarsåtagandetEnett attvore
frånistället skiljs och ingår i något då ocksåövriga VEU protokoll till fördraget,ut ett som

självklart fordrar fördragsändring.en
Slutligen fråganhör unionens juridisk till de medlem-statusom som person

frågorna.skapsrelaterade skall kunna i områdenaAtt EU sluta avtal föreget namn
utrikes-och säkerhetspolitik alla enskilda medlemmars samtycke behöver inhämtas,utan att
får i hög grad rättsliga implikationer för medlemskapet, eftersom det sättet en
kompetensöverlåtelse ocksåsker till den gemenskapliga sfären andraden pelarens
område. bara skettDet har hittills till den första pelaren.

effektivitet på rättsområdetFörbättrad samarbetet inrikes- och

tredje pelarens område två,Samarbetet har utformats efter modell pelare villdet sägaav
ochmellanstatlighet gäller beslut fattas med enhällighet. dock inte baraDet äratt att

deenligt rättsområdetenhällighetskravet flesta medlemsländerna har gjort inrikes- ochsom
organisation. mångatrögarbetad Alltför ocksåtill lager behöriga kommittéeren ansesav

området finnsPåbidra till detta. fem beredningsinstanser normalt i andramot tre
KA-kommittén,rådssammanhang. Förutom huvudorganet för beslutsberedningenärsom

rådet, finnsunder Coreper och under denna och under dem finns i sinstyrgrupper tur
arbetsgrupper.

majoritet effektivareI samband med reflektionsgruppens överväganden förordade en en
användning de tillämpas idag detmellanstatliga samarbetsformer och procedurerav som

området.inrikes och rättsliga Bl.a. skulle kommissionen kunna utnyttjas för att tamer
initiativ domstolen Likaså ioch och Europaparlamentet för övervaka efterlevnaden. skulleatt
några övergångfall kunna ske fatta majoritet. Enligt artikel itill beslut med K.9 EUFatten

Samarbetsområdenfinns i princip möjlighet med enhällighetsbeslut föra allaöveratt utomen
straffrättsliga, polis- tullsamarbetet till första gemenskapspelaren och tilldet och den

beslutsfattande med kvalificerad majoritet.
här s.k. "bryggan" till den första pelaren har hittills diskuterats kunna utnyttjasDen över
fåtal frågor effektivt beslutsfattande.för lämpade för kraftfullt och Deett ettsom anses mer

områden många länder tycker majoritetsbeslut skulle lämpa sig särskilt väldär äratt
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asylfrågor. blisådan överföring skullekonsekvensEn attinvandrings- och av enannan
frågor.i dessafår uttolkningsrättdomstolen

påpunktbliSchengenavtalet kanochförhållandet mellan EUFrågan en annanom
införlivandetbör utredaNågra länderdagordning.regeringskonferensens att avmananser

geometrivariabelslagsskulle det skapasDärmedgemenskapslagstiftningen.i ettSchengen
irubriken Flexibilitetunderdettafördragsändring. Se närmareså skulle krävai fall omsom

följande.det

institutionernaeffektivitet iBibehållen allmän

Europaparlamentet

Sammansättning
förfördelningsprincipeninförstådda medverkarmedlemsländer attFlertalet varanu

fåmed medlemsstaterskulle 27 närafallmåste ändras. Iledamöterparlamentets annat man
föreslagit taksjälvt sättsdärförParlamentet har626.istället för att ett900 ledamöter som nu

medlemsländer." Varjemajoritettycks kunnaAntaletledamöter.vid 700 accepteras av en
parlamentsplatser.antaletomfördelningförartikel 138justeringutvidgning kräver avaven

sådan fördragsreform.inomtorde kunna"tak"Ett rymmas en

beslutsprocedurerenklareochFärre
mindrei inteinblandade änrådet parlamentet ärmed ochbeslutsprocedurerAntalet nu uppe

ochsamtyckemedbestämmande,föreslås minska tilldessaeffektivitetssyftetjugotvå. tre:I
lagstiftningsformen,anlitadevanligastdenalltså innebäraskullehörande. Det att nu

uppgick iärendenaliggandedärunderoch deupphävdessamarbetsproceduren,
medbestämmandeproceduren.

medbestämmandetsavkortaförenkla ochföreslagitsåtgärd ärEn attsomannan
artikel 189procedur enligtkomplicerade

medbestämmandet antingenutvidgainställdamedlemsländerflestadeVidare attär -
majoritetkvalificeradrådet medidaglagstiftningtill allutsträcka det antas avatt somgenom

sakområdensådanatillbeslutsprocedurer,antalapropå nedskärning ijusteller, nämntssom
samarbetsproceduren.behandlas iidagsom

fördragsändring.kräverdiskuterade reforrnemaAlla de här
Rådet

varaktighetroll ochOrdförandeskapets
representativt harbåde effektivt ochskall kunnaordförandeskapet görasFrågan hur merom
UtifrånGUSP-ømrådet.påStärkande EUunder ett rentbehandlatsutförligt ovan av

representativeffektiv ochenbart viktendock intedetperspektivinstitutionellt är av en
utvidgningsrelateradedetframhållas,förtjänar ävenutrikespolitik utanatt mersom

3 sid. 16-18Reflektionsgruppensrapport
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problemet det i union med till 27 medlemmar skulle bli mycket sällan landatt etten upp som
får inneha ordföranderollen uppskattningsvis år.trettonde/fjortondevart

Beslutsprøcess och röster
från många hållDet har pekats det effektivitetsproblem uppståskullesom om

Ävenutvidgningen någonägde reform röstningsreglema. beslutsfattandeutanrum av om
med fåttkvalificerad majoritet har omfattande tillämpning kan det fortfarande inte idag ien

ÅEU femton till alla områden.med medlemmar utsträckas andra sidan inser de flestaett att
såbibehållna Samarbetsområden,enhällighetskrav, det begränsat antal riskerarär ettom

lättare leda till förlamning samarbetet medlemsantalet utökas och därmednäratt en av
någotrisken för till länderna ska inläggade 27att veto.av upp

Frågan därför inte enhällighet beslutsprincip borde avskaffashar ställts helt. Vidom som
det fransk-tyska inför IGC den 8 december 1995 enades itoppmötet stort sett attman om

Ävenavskaffa i medlemskretsen i övrigt verkar det finnas majoritet forvetorätten. stornu en
majoritetsröstningen till huvudregel, samtidigt råderdet bred uppslutninggöraatt som

behålla ifrågabakom enhällighetsbesluten primärrätten, fördragsändringar,dvs.att om
unionensupptagande medlemmar och finansiella Olika mellanformeregnaav nya resurser.

majoritetsbeslut också frågormellan enhällighet har diskuterats föroch rörande kapitel V
utrikes-och säkerhetspolitik inrikes-och VI och rättsligt samarbete i EUF. skulleDet

sig antingen "super-kvalificeradkunna majoritet" 3/4 "positivtt.ex. rösterna,röra om av
avstående" från det lands inte vill frånsida ansluta sig heller inte hindra beslutettsom men

kvalificerad majoritet med dispens för minoriteten eller slutligen "enhällighetatt antas,
en".°minus

ändradealternativen till fordraAlla beslutsregler skulle fördragsändringar.

Kommissionen

kommissionsledamöter skulle följdantalet överstiga 20 utvidgningen harAtt som en av
effektivitetsproblem. påstådda svårighetenDels gäller det den finnaansetts ett annat attsom

ansvarsområdentillräckligt meningsfulla for pekas eventuelltoch dels det ettvar en,
försvårat frågabeslutsfattande. Antingen det blir 27 eller 33 demest storaom som om

behåller två mångaländerna eller färre beroende hur medlemmarrepresentanter nya-
i utvidgningsomgång sådanakommer med riktas invändningarnästa motsom resonemang-

låtavikten medborgarna känsla samhörighet varje nationstörreatt attom av ge en av genom
representerad och det förekommer nationella regeringar har fler medlemmaratt attvara om

så det skada deras effektivitet.än utan att anses
altemativlösningar utifrånSom har diskuterats 1 fastställa antalet ledamöter behovetatt

utföra kommissionens uppgifter konsekvent och effektivt vilket skulle leda tillsätt,att ett
de färre antalet medlemsländer.blir I gengäld skulle kommissionens rollänatt som en av

nationella särintressen oberoende gemenskapens intressen förstärkas.väktare allmännaav

1°Reflektionsgruppens sid.26-27rapport
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fem-sexinkl. deledamotbaramedlemsland halåta varje2föreslagitsdetharVidare enatt
skall företrädaochledmöter ettantalmindretillsätta3 enstora ett som varattsamt

nationellainnebäraskullemodellensistnämnda permanentainvånare. Denminimiantal av
ordningroterandeisinasmå fick tillsättamedan deländerna,för debaraföreträdare stora

varjeförledamotingå minstskadetkräverfördragetEftersomsinsemellan. att en
och 3alternativen lskullenationalitet,två fåroch högstmedlemsstat att sammavara av

fördragsändring.kräva

EG-domstolen

börEG-domstoleniantalet domareifrågasattseffektivitetssynpunktocksåharDet omur
regeln.hittills varitmedlemsland,varjefördomarei taktenutökas nytt somfortsätta att en

produktivitetenupprätthållasvårareblirbestå detdäri, attdefinieratshardilemma attEtt
samtidigtplenarsittningar,imål måste avdömasmångasåi synnerhetfler domare,med som

Enklaradomstolenmål förantalmedför ökat attmedlemsantalet av.ökadedet ettsom
medlemsländer,antaletuppgå tilldomarantaletlåta mentanke samma somattvoreannan

plenarkammare.tvåidomarna27-28uppskattningsvisdeindela
dockantalet kräverökningEni fördraget.fastslagitsalltidhittillsdomare harAntalet av

antaletfastställdadetminskningskullefördragsändring, däremotnågonformellt avinte en
Ennationalitet.vissska hadomarekravnågot formligtfinns detheller attdet. Integöra

därför ikräverdomareskullelängrevarje land inteinnebörden utsemedreform enatt
fastställda.fördragetfrån idetminskasinteså antaletlängefördragsändring,princip ingen

medlemsländerbåde finnsdettankemed somkompromissförslag, övervägts attEtt som
allaförordarmedlemsländerna och attfärreska änantalet domareförespråkar somatt vara

bara domarnainterepresentation räkna utannationelländamåletfördomare,ska ha är atten
generaladvokatema.även

i detdomstolenförrollökadutvidgningeninför äraktualiseratsreformEn ensomannan
kontroversielldock ärutökad kompetens,sådansamarbetet. En urrättsligaoch sominrikes

domstolenharVidarefördragsändring.skulle krävasynpunkt,medlemslandssärskilt ett
rättegångsregler.sinaskall kunnaså den självartikel 188, antaändringföreslagit attaven

legitimitetdemokratiskFörbättrad

Europaparlamentetställning förFörstärkt

valordningGemensam

tillbidraskulle görahela EUivalordning attibland hävdatsharDet att gemensamen
också känna störreochväljareför sinakända ettEuropaparlamentetiledamöterna mer

demokratiskaparlamentetsförstärkningtillså fall bidraiskulleför dem. Det avenansvar

7 sid.31Reflektionsgmppensrapport
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for valendatumsådan skulle kunna fastställa närordninglegitimitet. En ett gemensamt
inte minståldersgräns deltagande och sistförhållas,skulle en gemensammengemensamen

majoritetsval derespektiveProportionellt ärmandatfördelningen.princip for system som
EU-ländema.nuvarandefinns i de

eftersomnågon fördragsändringerfordrasdet interåda allmän enighettycksDet attom
valordning. Enförslagutarbetaparlamentet i uppdragartikel 3138 attgett gemensamom

i reflek-majoritetmaktparlamentetsskulle stärka ärreform att, som ensomannan
parlamentet."införansvarigkommissionenförordat,tionsgruppen göra mer

representationsrättbefolkning ochmellanproportionalitetBättre

folkmängd ochöverensstämmelse mellanbättrerepresentativitet skulleregressivEn gemer
små relativa representation,ländersnågot skulle minskai parlamentet,antal platser t.ex.som

kategorier efter folkmängdindelning isådan skulle kunna skereformSveriges. En engenom
miljonerinvånare, med mindre 50två ländereller miljoner änfärreländer medi änt.ex. en

fördragsändring.Reformen kräverosv.
representationen förden absolutaleda tillantalet medlemmarskulle takVidare attett

antalmaximaltberäknaSåledes kanmedlemsbefolkning minskar.varje att ettman
förinnebära 17 ledamöterrepresentationsmodell skullepå gällande700 medledamöter

ändå alltsynpunkt detmedlemsstatsfem. liten ärminskning med Ur trotsSverige, dvs. enen
inflytandet iVägningbefolkningsrelateradgradfördelaktigt högreacceptera avatt avenmer

huvudsakligaså dengäller längeinflytande där. Detdärmed försvagatparlamentet och som
rådet.ligger där iintelagstiftningsmakten utan

artikel 189 bmedbestämmandet iUtsträckande av

for IGCdagordningenMaastrichtfördragetiredanprocedurregelEn sattes varsom
närvarande skall denartikel 189 Förmedbestämmande enligtEuropaparlamentets proce-

på-Europaparlamentetsgemenskapsområden. efter enträgnaMenpå åttaduren tillämpas
frågan besluts-lagstiftningsområden, lämnadesmedbestämmande allastötningar omom

IGC.underförMaastrichtförhandlingarnavidomfattning nyttformens att tasöppen upp
demokratiskkrävsgenomgående hävdat detochkonsekventharParlamentet att en egen

alltOrsakennivå parlamentet äröverstatligaden attlegitimitet for EU representerar.som
tillmaktsfár EU.parlamentensfrån de nationellaförtsharlagstiftningskompetenser överfler

från nationellamakten deparlamentariskaöverföring denmotsvarandeUteblir aven
underskott, hardemokratisktuppstårEuropaparlamentet, resonerattillparlamenten ett man -

likvärdigtparlamentetmedbestämmandet harhåll parlamentet. Iockså i ettandra än
för den skallrättsakttillstyrkeraktivtrådet, det detmed dvs. krävs attinflytande att en

varitsamarbetsproceduren baras.k.hittills i dengäller detjämförelseigenom. Som att
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möjligt for parlamentet lägga i slutänden kansuspensivt överröstasatt veto, ettsom av
råd.enhälligt

pågående diskussionernaI de har redan medlemsländer ställtnämnts merpartennu som
sig bakom förslaget lagstiftningsproceduremareducera till och därmed införaatt tre

låtamedbestämmande hela linjen antingen det gälla överallt där majo-över attgenom
ritetsbeslut tillämpas eller samarbetsproceduren. medlemsländernaEttersätta motsätterav
sig dock kategoriskt varje förstärkning Europaparlamentets Dåmakt. dessutomav
majoriteten förklarat inte önskar förskjutning makten mellan institutionerna äratt man en av

långtifrån någon utvidgningdet säkert det kommer till parlamentets medbestämmande.att av
sådan frånskulle nämligen onekligen förskjuta makten till parlamentet medlemsstaternaEn

mån ocksåoch kommissionen. skulle i motsvarande leda till relativ försvagning deDet en av
Ökadnationella parlamentens makt. användning medbestämmande skulle krävaav

fördragsändring.

rådetrepresentation förFörbättrad demokratisk irösterna

proportion mellan befolkningsstorlek och röstetalBättre

någraför tämligen säkert. kommer sigändrad röstviktning blir IGC DetAtt är attett tema av
situationen med den relativa obalansen mellanmedlemsländer länge har hävdat attstora

ohållbar unionen utvidgassmå medlemsländer till de mindres favör bliroch närstora
småenbart länder.ytterligare med nästan

förhållandet utgångspunkten förgrundläggandehela problematiken ligger detUnder att
ansågsdennavedertagna principeninflytandet visserligen den röst,är attstat-enen men

storleksordning, i befolkningsstorlek.med till olikhetema i Förbehöva justeras hänsyn mätt
små utgjorde exakt hälften gemenskapensemellertid inte de medlemsstaterna,att sexsom av

från de folkrikaunderkasta sig total övermaktgrundarstater, skulle behöva stora,en
ifråga tilldelades de proportionellt antalnationernas sida röstinflytande, större rösterettom

hade berättigat till. Den bristande proportionalitetenrelativa andel folkmängdenderasän av
eftersmåstater inträdde medlemmar denytterligareaccentuerades närännu tre sommer

utvidgningen.senaste
frånfått sjunka 63alltjämt enbart fem, har sin röstandeDe ärstora staterna, sesom

gått frånbefolkningen baramedan deras andel har 84till 55 procentprocent,procent nerav
tillminskar de röstandel 51till med 20 medlemmar80 I EU storas procentprocent. ett

småligger så högt De med-befolkningsandel fortfarande 75medan deras procent.som
uppgårfrån så röstandesamtidigt ökat sju till tio deraslemsländerna, antal har att nuvars

från fortfarande EU:s samlade37 har bara 20till 45 upp procent, procentprocent av
tillfrån medlemmar förstärks deras ställningfolkmängd 16 I EU med 20procent.upp ett

låg nivåsåbefolkningsmässigt ligger kvar 2549 medan derösternaprocent somenav
invånarantalet.procent av

för kvalificeradi f.n. för det första höjdförekommer debattenDe förslag gränsärsom
motsvarande vis bildaunderlätta för de ländernamajoritet, vilket skulle attstora

inflytande.på några få därmed förstärka deras Förminoritet länders hand ochblockerande
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majoritet antalet länder 10 19 i perspektivetdet andra dubbel dvs.majoritet,är en av av-
27-ländersperspektivet dessutom majoritet19 medlemsländer och 14 27 i samt en avav -
realistiskt reformaltemativ, eftersom det skulle beaktaEU-befolkningen,den samlade ett

fördei dag, vilket till debefolkningsmängden bättre ärsätt än storasett
uppåt anledning vissakvalificerad majoritet justerad medsig tröskeln förTänker avman

ocksåStorbritanniens, Frankrikes och förmodligenfrämstmedlemmars ävenstora men-
relativa inflytande bättre balanserat sin befolk-krav fåTysklands sitt motatt-

något för beslutdet underlättar de blockeraningsstorlek, blir effekten förutom attatt stora-
från trösklama höjts mekanisktskillnad vad skulle gälltmiljövänner, tillävenatt som om-

frihandelsvänner och nordliga länderblockera beslut. Förenligt nuvarande proportioner, kan
bibehållen blockerande minoritet 30möjligt meddetta rösterna,även procent avvore

både 27-medlemmars-varianten.ochi 19-
förhållandeskillnaden i tillmajoritet innebär egentligen bara deninförande dubbelEtt av

70/30-procentsrelation, nettobidragsgivamamekanisk justering enligt dagenstänkt atten
majoritet förutsättning Danmark och Finland f.n.med underfatta beslutkan att somegen

inkluderas blandmellan nettobidragsgivare ochbalanserar gränsen att -mottagarevara
givama.

följdminskat röstinflytande för SverigeSammanfattningsvis kan sägas, att ett som av en
vårtotal ställning förkvalificerad majoritet skulle med stärkthöjd tröskel för vägas upp en

övergång stärkatill dubbel majoritetmiljövännema. Vidare skulleintressegruppering en
majoritet i l9-perspektivetnettobidragsgivarnas möjlighet fatta beslut med menatt egen

27-perspektivet.inte i

folkmajoritet genomdriva beslutförUnderlättad möjlighet atten

uppnås iför ländernas röstinflytandefolkmängdsrepresentationbättreAlldeles oavsett om en
kvarstår röstningssystemmed finnarådet i parlamentet, problemetantal platseroch ettatt

policy viljan härtill finns.medborgarnatillåter majoritet näratt anta gemensamav enensom
minoritet. skulle docktröskeln blockerande Dettaåstadkomma detta höja förEtt ärsätt attatt

proportion mellanpå balanseradländernas kravi med destick stäv stora en mer
avskrivas orealistiskt.därför sannoliktröstinflytande och kanfolkmängd och som

små länder,röstetalen för ochrespektivemöjlighet räknaEn storaatt neruppvoreannan
småspektakulära i dekontroversiellt med tanke detnågot fördock kan attantas varasom

mycketopinionen säkert impopulärt ochfråntagna redan infördå de harskulle bli röster ett-
sådan respektiveiproblem Tysklandsvårförsvarbart medgivande. Ett annat en upp-vore om

förmå åse tal räknassig hur destillatigande skullenedräkningsmanöver storas utanatt upp
övrigaberättigat röstetalalla rimliga rättvisekravñck enligt änlandet större storaatt ett

politiska skältillmötesgående från övriga sida docksådantmedlemmar. Ett storas vore av
därför praktiskt aldrigröstviktjustering förekommerden variantenhelt uteslutet och tagetav

diskussioner."medlemsländernasi
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begränsningStark vetorättenav

folkmajoritetdemokratiska genomslaget förproblemet med dettänkbar lösningEn enmer
så minoritet inte i undantagsfall kanvetomöjligheten,starkt begränsa änär annatattatt en

framhållitsstånd. oftamajoritet folken önskar till Det harbeslutblockera attett avsom en
påi medlemskrets till 27ohållbart både demokrati- och effektivitetssynpunktdet är en uppur

hindras drivai unionen skall kunnamedborgarnamedlemmar 99,99 attatt procent av
0,01kanske intesin vilja enda medlemsland änigenom representerar procentett mersomav

unionens folkmängd.av
tillinskränka vetomöjligheten primärrätten,retlektionsgruppenhar diskuterats iDet att
artikel Oanslutning medlemsländerfördragsändringar artikel N,dvs. till samtav nya

Någon finns dock inte. Medanbudgetmedel. enighetunionensanvändandet ännu enav egna
huvudregel särskiltmajoritetsbeslut ochfor införaövervägande majoritet tycks att somvara

miljöområdet, medlemsstat alltjämtsärskiltsociala, skatte- ochdet utvidgat till det är ense
majoritetsbesluten.starkt utvidgaemot att

Flexibilitet
Även skisserats imedlemskapsvillkoren enligt de linjerreformerai IGC lyckas somom man

bibehållen effektivitet ochtill medföregående, så institutioner kanEU:sdet attatt anpassas
återstårmedlemmarna,institutionerna in debåde medlemsländerna ochmellanbalans ta nya

EU-medlemskapet iframgångsrikt sig tillkunnafrågan länderna skahur de anpassanya
möjliga mening,förändringar i vidastsubstansfrågoma. institutionellainteDet är tagnaens

"gemenskapiñeringen" utrikes- ochtredje ochinträdet i EMU:sdvs. steg av
avgörande församarbetet, deinrikes och rättsligasäkerhetspolitiken det är mestsamt somav

problemen medhand det lösningenlyckas. förstautvidgningen skall I ärom
utformning.framtidajordbrukspolitikensstrukturfondemas och

vitbok framgårjordbruksrefonnerbehovetkommissionen framlagd s.k.I attom aven av
CÖE-länderna pågälla förjordbrukspolitiken tillutsträckandeautomatiskt attett av
cirka tredjedeljordbruksbudgeten medoförändrade villkor skulle öka den engemensamma

i sinovanpå miljarder kronor,de nuvarande 320 utgörmiljarder kronoreller 85-145 tursom
Även från utvidgningens budget-budget. bortsetthälften totalaEU:s extranästan av

då kostnader redan alltförreform dessjordbrukspolitiken i behov ärbelastning vara avanses
höga.

för ekonomiskstrukturfondematillämpningPå skulle oförändradliknande sätt aven
bland med-bidragsmottagareinnebära nuvarandeutjämning mellan regionerEU:s att

CÖE införmåner isina kommerandelarlemsländema skulle förlora när systemet.stora av
avståskullesin BNPfondbidragen for 3-5i beroendeLänder dag är procent avsom av
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dessa till nykomlingar beräknas komma bli beroende fondbidragen tillatt emotsom av upp
35 BNP.procent av

Den principiellt hållningenavvisande till öka de finansiella införatt resurserna
utvidgningen fonnulerats under parollen "no additional means" emellertid intesom synes
tillåta usträckande jordbruks-varken eller förmånerstrukturfondemas enligt nuvarandeett av

Ävenprinciper. frågan reformering dessa båda politikområden inte kommerom om av upp
till behandling formellt vid sig IGC eller utvidgningsprocessen sådan, talar mycketvare som
för de jordbrukssubventionema och prisgarantiema beroende länderna kommeratt mestav

ställa krav re-nationaliseringden dessa skulle bli resultatetatt att av som av
nedskärningar i går långt. Likasåbudgeten, inte för kan de länder idag beroendeär mestsom

strukturfondsbidrag förutses komma avkräva övriga nuvarande medlemsländerattav ett
slags försäkran någorlunda bibehållen stnikturfondsandel för med inledaatt attom en
utvidgningsförhandlingar. Merkostnadema för utvidgningen kan därmed förutses bli
ofrånkomliga, måsteantingen nettobidragsgivama öka sina bidrag för utökaatt resurserna
till fondsystemen eller de tvingas kompensera förmånstagarenuvarande för dessa bliratt

från"utträngda" sina bidragsförmånerhävdvunna de medlemsländerna kommernärstora nya
in.

också finansiellaMen de kostnaderna för utvidgningen tveklöst kan betecknasom som
svårigheten, problemenden inte uttömdastörsta är med det.

variabelMot geometrien

"Kämtrupp" för de medlemsländer önskar vidare med integrationensom

utvidgningen kommerAtt därom råderäga vid det här laget enig.är Däremotatt rum, man
delade dendet meningar vad kommer betyda för möjligheter hållaEU:s iatt attom samman

Något annorlunda formuleradframtiden. frågan helt enkelt hur skall lyckas medär man
utvidgningen försvagas.EU Beroende vilken inställning till fortsattahar denattutan man
integrationen har medlemsländerna mycket olika uppfattningar vad det skulleärom som
kunna leda till försvagades. UtifrånEU integrationsvänligt hittillsdit har isynsättatt ett ——
allmänhet räknats Benelux-ländema i synnerhet Belgien oftastoch Luxemburg, Italien,
Tyskland och ibland också och i varierande grad Spanien, Portugal, Irland eller Grekland -

det uteblivna framsteg för integrationen och därmed hinder för deär länder önskarsom
vidare och utveckla integrationen enligt de riktlinjer dragits i Maastrichtfördraget.som upp

dock främstDet i Tyskland Frankrikeär och olika scenarier förövervägersom man nu en
differentiering medlemskapet, eller variabel också lyder. Efter hageometri termen attav som
varit eller mindre bannlyst debatten efter ganska kontroversiellt utspel detettmer ur som
tyska kristdemokratiska partiet gjorde i sitt tankepapper Europeiska unionens framtidom

1994,från återden 1 september har vunnit aktualitet sedan president Chirac ochtemat
förbundskansler iKohl samband med det tysk-franska i Baden-Baden den 7toppmötet
december 1995 förklarat Europa med flera hastigheter skall skrivas in i fördraget vidatt ett

2°CDU/CSUFraktiondesDeutschenBundestages"Uberlegungen EuropäischenUnion". September1994.lzur
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år." åsyftas klausul uttryckligenVadregeringskonferensen närmast ärnästa somensom
för institutionerpolitik inom EU:ssamordna sintillåter medlemsländerenskilda att ramen

effektiv och samordnadantingen det gäller EMU,alltså inre käma",bilda "enoch att en mer
invandrarfrågor och församarbete iintensifieratsäkerhetspolitik ellerutrikes-och attett

brottslighet.internationellbekämpa
både de bådaföregått tysk-franska utspelet, idetsannoliktdet tänkandeEnligt som

sin egenskap "inte-kommissionen isärskiltinstitutioneroch i EU:shuvudstäderna av-
alltså tillåterordning, vissasådan förutseddi fördragetskulledrivmotor",grationens somen

målsättningar,långsiktigaunionensuppfyllai förväg ochmedlemsländer vara enatt mer
vidareutveckladeockså samarbetet.utnyttjas i detinstitutioner kanförutsättning för EU:satt

områdenmed skulle begränsadei förvägskulle kunnaförtruppenden s.k.Det varasom
möjliga utsträckning.icommunautaire undviksacquisså uppspaltning störstaatt aven

inklusiveförutses bli EMUför kan 1förtruppbildasdet kommerDet att ensom
säkerhetspolitiken,utrikes-ochdenvaluta 1999, 2övergången enhetligtill gemensammaen

frågor å EU""Schengenoch rättsligasamarbete i inrikestredje pelarens3 som man
finns,redansamarbetetdetförockså refererar till det närmareattatt genomange

frågor de uppräknadei övrigt därinte innanför EU-ramenSchengenavtalet, ännu samtmen
beskattningsområdet, tillnärmning mellandärområdena behöver kompletteras, t.ex. entre

meningmed i verkligi sinom tidkomplettera EMUförbli önskvärdländerna kan att en
ekonomisk politik.gemensam

frånanslutning varjeförframhålla förtruppen tänkt öppenviktigt ärDet attär attatt vara
någotskall fungeradenkan detvill delta. Mankan ochmedlemsstat att som avse somsom

småningom.såhinna ifatt Däremotskall kunna ärunioneni princip helaaccelerator somen
alltefterförtrupp,tillåta konstellationerolikakommerinte sannoliktdet attatt avman

institutionelladetsvårstyrt det gälleralltförsannolikt bli närsamarbetsområde. skulleDet
-övervakning Vadregeltillämpning ochförslagsställande,röstning,hanterandet manav

för försvarssamarbetet,undantagdiskuteratänka sigkunna ärdock kommersannolikt attatt
från landet inteuteslutasStorbritannien bör äventorde kommainte attatt omansesom man

"vilja-men-inte-kunna-fall"förutsägakanVidarei EMU-kärnan.med attär man nog
inte kanmed i EU-Schengenvill ännuSpanienkommer ettt.ex.accepteras menatt varaom

EMU."delta i
gemenskapsordning underutökadframsteg förgårdet inteOm göra rege-att en

förtruppsscenariotalltsåområdena verkaruppräknadeinom deringskonferensen mertre
toppmötesutspelet.fransk-tyskasannolikt efter det senaste

inskrivet iförtruppsarrangemangetangelägnabåda ländernas ledarede ärAtt attom
någon regeringskonferenssammankallasså behöveri fall intedetfördraget beror nyatt

tredje pelaren. För EMUandra ellerantingen i denbildas,för förtruppendet dagsärnär att
tillvägagångssättet redan utstakatfinnsgemenskapspelaren,förstahör till dendäremot, som

27 gångirådet meddetta,dennaEuropeiska införi det mötetställttill ordförandentysk-fmnsktbrevSedvanligt
december1995.1995 515-16december .DatumMadridden

2 1995.septemberiådssekretariatetsrättsavdelningför IGC96 ocharbetsgruppeni kommissionenSamtal



123

fördraget.i Vidare fördragsreglering försäkran andra medlemsländer kanattger en en om
ansluta sig senare.

Sett ståndpunktens,den mellanstatlighetsanhängamas, synvinkel utvidg-motsatta ärur
ningen inte tillräckligt skäl för fördjupa integrationen. villMan inte i det lägret,ett att som
framför allt domineras Storbritannien och till inrymmer Danmark och kanske ettav men av

tvåeller länder till, ha varken fler majoritetsbeslut eller ökat medbestämmande för
Europaparlamentet. Man integration forceras fram innan opinionenatt äranser en som
färdig stödja den leder till bakslag och därmed försvagning unionstanken sikt. Detatt av
måste tid utveckla intressena såde ocksåde uppfattas sådanata att attgemensamma som

allmänheten. Det hindrar inte GUSP kanske kan omfattas gemenskapsordningattav av en
någon gång efter framhållersekelskiftet, Det viktiga inte tvingar fram dettaär attman. man
innan tiden är mogen.

Differentiering mellan kandidatländer efter hur väl de uppfyller
medlemskapskraven från Köpenhamn

Eftersom kostnaderna for utvidgningen det problemet, ocksåövervägerstorases som man
gradvis och försiktigt inlemma de såmedlemsländerna inte uppstårsätt detatt attnya en

"finansieringschock". inEtt medlemmar etappvis. sig isätt är Det och för sigatt ta ternya
naturligt med tanke det ställts objektiva kriterier för medlemskap i den deklarationatt upp

1993,från i Köpenhamn vari de associerade och centraleuropeiskatoppmötet ländernaöst-
unionen. allltutlovades inträde i I fler de nuvarande medlemsländerna det inteav ser man nu

någramöjligt för fåfler än kunna uppfylla kriterierna i tid till tidig, förstaattsom en
anslutning sekelskiftet.runt

alternativtokonventionellt såEtt försök frånlösa den gordiska knuten gjordessägaatt att
CÖE-utomstående håll Harvardprofessomnyligen Jeffrey Sachs, rekommenderadeav som

avstå från delaktighethelt i jordbruks-ochländerna strukturfondsstöd i utbyteatt mot att
medlemmar.bli då, påpekadesnabbt De skulle Sachs, komma iupptagna genastsom

åtnjutande några förde eftertraktadedem aspekterna medlemskapet, detmestav av av
utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och avskaffandet det fruktade anti-dum-av
pingvapnet handelsområdet, flitigt brukat dem.EU motsom

det gäller scenarier förNär med hur många kandidatländer utvidgningsförhandlingar
inledas tvåskall finns det huvudaltemativ:kunna och när,

börjaAtt med litet antal, Visegrad-ländema och eventuellt Slovenien ellerett t.ex.
någon baltisk fårländer de ekonomiskt utvecklade. Nackdelen medstat, mestsom anses som

svårtdet alternativet det blir vissa och fastställa uttagningskriteriemaär utestängaatt att att
rättvist.

förhandlingarAtt inleda med alla kandidatländer har associationsavtal, dvs. niosom av
tio Slovenien. såde tolv, eller med Detta alternativ förordas Sverige. fall skulle detIav

29Reflektionsgruppens sid.Vll.rapport
m från rådetsKonklusionema detEuropeiska Köpenhamn 21-22juni 1993,i den 7 "Relationemamedmöte
ländernai central-ochösteur0pa".
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hastigheter i för-olikafrån räknar medbörjan EUklartantagligen behöva göras att
juridisktandra. Striktför inträde förebli färdigaockså vissa kommerochhandlingen attatt

då förs i formviset, dedet härförhandlingarnasärskiljaproblem separatingadet attvore
kandidatland.regeringskonferenssärskild perav en

upplägg försig följandetänkakanmedlemskapets krav, attdet gällerNär man
frånhållna kriterierna Köpen-allmäntspecificera de mycketochkonkretisera närmare

hamnsdeklarationen:
innefatta:kanindikatorerEkonomiska t.ex.-

privtiseringsnivå, prislibe-inklusivemarknadsekonomiframskridandegraden1 motav
bankreforrn,ochkonkurrensreglerralisering,

effektivt fungerandelagstiftningochinremarknads-närmande till EU:s samt2 annan
lagstiftningen,övervakatill ochtillämpningsbestämmelserutfärdamekanismer för att

jordbruket,omstruktureringsgrad imoderniserings-och3
OECD,organisationekonomiskinternationellnågonimedlemskap typ4 av

capita.5 BNP per
skulle kunnaindikatorerPolitiska vara:-

pluralism,politisk1
yttrandefrihet,2 full-

rättigheterna,mänskligaför derespekt3
rättssamhälle,4

minoriteter.religiösaetniska ochbehandlinglika5 av
detvå huvudroblemen delsdeintelistasvidkommande oväntatEU-sidansFör eget som

till,upphovutvidgningenproblemeninstitutionelladels dekostnaderna,finansiella gersom
representationsförhållanden.Maltas och Cyperns"mikrostatsproblemet"inklusive

1995" hurdecember15-16i Madrid deninfor toppmötetkommissionensI omrapport
s.k. pre-accessiøni denanpassningskraventillhittills levt strategy,kandidatländema upp

stabilitetspaktenss.k.dels denmarknaden,dels den inreanpassning tillför derasdvs. planen
förmedladePHARE-medelföremål satsningarförvarithänseende ochpolitisktkrav i avsom

struktureradedenförinomOfficeInformation ExchangeTechnical Assistance ramenav
i derasbistå kandidatländemasyfteiinrättatsDialogueStructureddialog attsom

konstateratsanpassningssträvanden, har att:
uppnåtts,harstabilitet idemokratiska stort

ländernavissaupphöra och ärnedgång bringatsekonomiskperioden attb att avav
sundvisarnågra medtill ochåterhämtning medanmakro-ekonomisk enuppväg mot

tillväxttakt,
tillämpningför sinkoordineringsstrukturerforderlighar etableratländernac alla av pre-

accession strategy,
samarbete.inter-regionalaockså deltar i unionensstrateginparallellt medd de

CÖE-ländema ursprungligenför hjälpainstiftatsPHARE-prograrnmet,Genom attsom
anslagithittillsEUmarknadsekonomi, hardemokrati ochPolen och Ungern vägen mot

3 95 606.DSEpre-accessiontheProgress strategy.reporton
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ytterligare 6,7fram till slutet 1994 och4,3 miljardermiljardersammanlagt elva ecu avecu
1999.miljarder till slutetfram av

för medlemmarnamedlemskap deformerDifferentierade nyaav

CÖE-ländemas uppfylla de krav medlem-svårigheterförutsebaraProblemet med att som
förhandlingarnaförfrågan tidigare ellerinte viddockskapet ställer upphör startsenareom

sannoliktbehövermedlemmarnainträde i EU. De sär-tidigare ellereller ett nyasenare
måste bliPå omfattande demedlemmar.också väl inträtt sättdebehandlas när ett mersom

ifrågasättasövergångslösningar, kan detdjupgående detföremål så långvariga ochför att om
också nedre delgeometri i derassig variabelskulle kommainte i själva verket röraatt avom

någonfortfarande iövergångslösningarfallet dessa"integrationsskalan". Det är även om
tidsbegränsade.naturligtvis kanmening sägas vara

nödvändiggörstrukturfondemajordbruks- ochfinansieringeninte bara ettDet är somav
också ochhur demotiveras öst-införlivande, detsådant successivtmycket utan av

inre marknaden. Detregelverket för denupptagandetska klaracentraleuropeiska länderna av
anslutningförutsättningarna forgenomgångi kommissionensuppmärksammatshar enav

sin lagstiftningfå svårigheter med EU-anpassakanländernamarknaden,till den inre attatt
utsträckningdärför i ökadtillämpningen. talasför DetEU-anpassade strukturerinföraoch

övergångsperioder".långai tillämpa "mycketnödvändigadet attom
behövsdetframställningar hävdatsobjektivamånga sakliga ochi olikahar attDet
politik-regelverket ochanpassning tillmedlemsländernasfor desärarrangemang nya

juridiskaderedovisningenutförligautvidgningen.områdena för klara Den mestatt av
rådssekretariatetsartikelnciteradeåterfinns i densådanaaspekterna avovanarrangemang

dubbleringen antaletutgångspunkt delsim.fl. MedPiris fotnotchefsjurist, se 1 av
ekonomiskifråga inte minstdemskillnaderna mellanmedlemsländer, dels betydandede om

gå framkanframhåller vissa medlemmarnödvändigtPiris det motutveckling, att mersom
skisserarfölja dem.eller kan Haninte villmedlemmarhindras treintegration attutan somav

integrationsgrad:medlemsländemas olikaåtskillnad mellanförformertänkbara
från tillämpaundantagtidsbegränsadeinnebäravilket skullehastigheter", att"Flera1

olika regler,
politikområdenvilkasjälv bestämmervarje medlemsstatinnebärå2 "EU Ia carte" attsom

åtgärder deltavilleller man
politikområdeni antalmedlemsländer deltar tillsammansgeometri" där alla"variabel3 ett

tillåts gånågra medlemsländeråtgärderpolitikområdenpå ochandra attåtgärder, medanoch
avstå, delvis.tillåts helt ellersamtidigt de övrigafördjupa samarbetet,i förväg med att som

avvisassannolikhetmedhastigheter",första, "flera störstaalternativ kan detdessaAv som
detalternativetdet häröstutvidgningen. För ärmedproblemenotillräckligt för lösaatt

formen förtraditionellaanlitade ochhittillsdet dendistinktionenviktigt ärgöra attatt
Sveriges,hittills, inklusiveutvidgningarallatillämpadtidsbegränsade undantag, som

avses.
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övergångsperiodFrån begränsad varaktighet skiljer sig det andra konceptdenna typ avav
också "övergångsperioder" tilläggetradikalt, förvillande benämns medmensom nog

långa" för de aktuellaframför. de sistnämnda behövas"mycket Det är som anses nu
så långvarig djupgående övergångslösning, isig och detkandidatländema. Det rör attom en

i följande.likställa med variabel geometri det När detsjälva verket blir se närmareatt en
tillåter vissa gå i förvägfördragsklausul länderfransk-tyska ledarparet talar attsomom en

också förslag flera hastigheter. Det omfattasmed integrationen, refereras det till ett omsom
inskränkta betydelse härnaturligtvis inte heller den avses.av mer som

måste orealistiskt eftersom detenligt Pirisandra alternativet, "EU a carte",Det anses
rättigheter skyldigheter medvalfrihet skulle rubba balansen mellan ochmed sin alltför stora

följd. har f.ö.undergrävande den inre marknaden Detkonkurrenssnedvridning och somav
också reflektionsgruppen i dess slutrapport.bestämt avvisats av

formeln,"variabel geometri", den enda realistiskatredje alternativet,Det anges vara
sammanhållningenupplösning ivillkor uppställs för undvikaförutsatt vissa attatt en av

skulle enligt rättschefenunionen. villkorenDe vara:
institutionell struktur.1 En enda

bestående fyra frihetema,den inre marknaden med debred, stark bas2 En gemensam av
nödvändig förjordbrukspolitiken denhandelspolitiken, den delden ärav somgemensamma

måste förblijordbruksprodukter konkurrenspolitiken. Dessafria rörligheten samtav
medlemsländer.för allagemensamma

åtgärder motverkakompensatoriska förviss tillVidare bör3 rättöverväga attman
tillämpamedlemmar behöverkonkurrenssnedvridning till följd nytillkommandeattav

vissa regler fullt ut.
från den 5reflektionsgruppens slutrapportfinns utförligt utvecklade iPrincipema mer

sammanhålletockså regelverkstarkt vikten1995 betonasdecember Där gemensamtettav
preciserarinstitutionellaliksom enhetliga Men upprätt-närmare attramar. gruppenav

påfår förhållandet inte hindra "nödvändigadessa principer att svara nyaarrangemangav
tillåta stadierenskilda fallet för"inte utesluta flexibla forrnleri detsituationer" och att nya av

någotpå detpåbörjas för den skullintegrationen i olika takt, sätt äventyrautan attatt
förebådas "förtrupp"-tärtkandemålsättningar." redan detprojektets Härytterstagemensamma

det tysk-franskaföregående aktualiseratsi ochdetnämnts nyttsenast avsom som
i decembervid deras 1995.ledarparet toppmöte

Flexibilitetens gränser

för IGC 1996 har detreflektionsgruppens förberedelser"kringdebatt"I den omgersom
på väsentliga punktervariabel geometri-modellenemellertid framkommit varianter somav

måstealla tillämpafrån förordats omgärda denna, nämligende villkor hittillsavviker attsom
fårinstitutionerna inte rubbas.regelverket och balansen mellanbred, bas atten gemensam av

6-9.Reflektionsgruppens sid.Vl ochVII,rapport
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ocksåsådana intolkas i citeradeantydan till tankar kan möjligen dct iEn resonemangetnyss
reflektionsgruppens slutrapport.

medlemskap, "rabatt-medlemskap"Delmedlemskap, associerat

någongår radikaltbetecknar alla tankar det behövs annorlundaDessa begrepp ut attsom
CÖE-ländemaför successivt inlemmande i EU-medlemskapet. Denform gemensammaav

CÖE-ländemaför dessa idéer det den inre marknaden kommerärnämnaren är attatt som
ryckas undan för det isvårast sig till. Därmed markenatt somsynes resonemanganpassa

måstegår bred bas regelverketlikhet med rättschefen Piris attut en gemensam av
fyra friheter fri rörlighet för tjänsterinnefatta inre marknaden och dessden personer, varor,

politikområden.kapital anslutandeoch samt
Friedrich Ebert-Stiftungsocialdemokratiska think-tankenandan har den tyskaI den t.ex.

CÖE-ländema sikt.medellångsker stegvis och Enföreslagit utvidgningen medatt
tillgripas endast för det fall det blir"nödutvidgning" ska, hävdas det, kunnasnabbare att en

"rabatt-anslutning" befriasRyssland. vad kallarreaktionär omstörtning i Genom man en
CÖE-ländema då ocksåmåstefrån hela regelverket. gengäld deförpliktelsema Iövertaatt

åstadkommaåtnjuta blir nödvändigt förfrån fullt de fyra frihetema. Detavstå rätten attatt ut
rättigheter och skyldigheter.balans mellanjämnareen

Även gjort sighåll institutionerna har liknande tankari medlemsländerna ochandra
håll såledesFrån spekulerar associeratviss medlemsregeringsgällande. över ettmanen

ifråga fulltden inre marknaden, medan medlemskapdet lämpligamedlemskap mest omsom
CÖE-ländema ifråga båda uppenbart dende övriga pelarna. Deterbjudaskan är attut om

Piris pekatskyldigheter medlemskapet irättigheter ochbalans mellanbrist ston som
sådan radikal form variabelbli aktuell icarte"-lösning skullefaran med "å avenensom

kompensationsådan konkurrensutjämnandedå tillskulle behöva kommageometri. Att det
tycks likasåvariabel geometri,omvälvande formförordade för sin mindrehan avsom
isjälvklart.

ansågsvid den utvidgningendet faktum dettanken inses lätthelaAtt är senasteattavny
ansågs riskerainre marknaden.för deltagande i den Detolika villkor tillämpadesuteslutet att

för produkterbehöva degränskontroller skulleunderminera marknaden upprättasatt somom
därmed undergrävas.övergångsperiodema fria cirkulationenoch denomfattades varoravav

Österrike ansågs uteslutet detFinland och detutvidgningen med Sverige,I samband med av
däremotlånga övergångsperioder den inre marknaden. Att dettillämpaskälet att var
då inteinträde berodde den inre marknadenoch Spaniensmöjligt vid Portugals ännuatt

från 1985.hade fullbordats med vitboksprogrammet
överväga så många måste förländeranslutning medinte öppnaMan kan ennyaenom

åtminstone i den förstafullvärdiga medlemmar,delvis änstatus gemen-somannan
sina harmoniserade reglermarknads integration ochsin regleradeskapspelaren med noga

CÖE-ländema förståsvårt Medan kan demefterleva.kommer att att som ser enmansom

u DauerstädtabgestuftenOsterweiterungderEU." MichaelIntegrieren.Zur Strategiceiner"Differenzierenbeirn
Aussenpolitik.Mars1995.Stiftung PerspektivenDeutscherLippert.FriedrichEbenochBarbara :
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svårtsammanhållning, samtidigtunionens detsådan hotuppsplittring är attett motsom
särordning beaktar de "myckettill.särordning vill Envärja sig för den tanken attatt somen

karaktärensjälva verket kommeroftare talas ilånga övergånsperioder" det allt attomsom
gemenskapslagstiftningen ungefärfrån tillämpa delar"dispenser"slags storaattett avav

förslagunderbygger sina medskisserade. UppsatsenFriedrich Ebert-Stiftungtyska attsom
CÖE-ländemabåde investeringarlåga handel ochpå relativt andelen EU:svisa den somav

med EFTA-ländema i EES-förhållande falletvadstår råderför. Det omvänt motett som var
sig till den första pelaren, välnågra svårigheterhade knappastavtalet. Dessa att anpassa

från EFTA-ländemaskillnad harpå marknaden. Tillden inrede redanintegrerade varsom
sig till samarbetet i denanslutainga problem meddäremotde kandidatländema attnya

tredje pelaren.och denandra
inventering kandi-kommissionenöstutvidgningen gjordevitboksin s.k.I avenom

förtillämpningsstrukturer denifråga lagstiftning ochanpassningsbehovdatländemas om
marknaden. anpassning infördennasin uppföljandesamband medIinre rapport om

långamyckna talet mycketför detkommissionen uttrycktMadrid haritoppmötet att omoro
CÖE-ländema ansträngningar vidtasinainteövergångsperioder skulle attatt se

frånexempel anförs detså överhängande längre. Somanpassningarnödvändiga attettsom
få åberopa principenpropåframförtsöststatshåll informellt harredanvisst att omen om

för mödosammaistället denvisavi EUlagstiftning"erkännande"ömsesidigt av
Ömsesidigt långtgåendemindreerkännandevitboken.anvisas i ärlagharmonisering ensom

harmoniseringingentillämpas därmellan EU-medlemmamatillnärmandeform somav
eftersom EFTA-uppläggning,ambitiöshadeEES-avtaletTill och med merenavses.

i den förstaantagits gemenskapende flesta reglergick medländema att anta avsom
så långttillnärmelsevissträckte siginflytande intederas ettpelaren, somatttrots

medlemskap.
del-"rabatt"-,onekligen tankarnaintegrationsberedskapuppluckradSignaler gerom

realism.trovärdighet ochmedlemskap ökadassocierateller
övergripande ekonomiskadeframför alltockså kanskeemellertid ochDet gör -- CÖE-ländemas politiskaefteromedelbartsig gällandebörjaderealitetema görasom

utvidgningensundersökningbrittiskpubliceradi nyligendet hävdasfrigörelse. Som aven
avseendeför fullt iländermed dessapågår utvidgningen EUredaneffekter, ettav -

CÖE-ländemasekonomin. facto-integrationdenna deomställning bärsnabbaTack vare
förvandlaförändringar kommerekonomiskapolitiska ochsjälv med sig attredan i sig som

institutionella reformer.framtidaunionensEU oavsett
europeisk integration.ökadfrämjanödvändigtviskommer inteFörändringarna att en

förbindelser ochekonomiskaomfördelning EU-ländernasåterspeglar deSnarare aven
ekonomiska styrkakonkurrenskraft ochskillnaderna i derassannolikt ökarintressen, som

Östeuropa3° denför integreringmed inreCentral-ochiassocierade"Förberedelser deVitbok. staternaav
1995Brysselden3.5.KOM 95 163slutlig.unionen."marknadeni

35 Integration".KirstiandCompetitivenessEnlargement,InternationalAffairs. "EuropeanInstitute ofRoyal
Industrialfor EuropeanObjectives.IssuesSubsidiarityandIngår "Competitiveness,i antologinHughes.

1995.höstenY. andSugden,R-P., Katsoulacos,Strategy."Devine,
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istället för utjämnande.verka Det tyder enligt undersökningen den ökande klyftaatt som
åsig gällande mellan Tyskland sidan och Frankrike och Storbritannien ågör den andraena

CÖE-ländema.det gäller ekonomisk integrationgraden med visas framförnär Det allt iav
bådeden överlägset tyska andelen handel och investeringar i dessastörre länder.av

Skulle dessa ekonomiska realiteter få genomslag i utvidgningsprocessen, vilket det är
får, måstetroligt de vedertagna former och lösningar För anpassning tillatt gemen-

skapsordningen och former för anslutning antingen de heter associerat,omprövas prövasnya
delmedlemskap eller "rabatt"-anslutning. övervägandenaDe för despränger ramarna

institutionellanuvarande koncepten för hantera anslutning måstemedlemmar ochatt av nya
anstå utvidgningsprocessendärför till själva och med de kandidatländer dennanär som

inleds.
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