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Förord

konferenssammankalla1996underEU-ländemaskaMaastrichtfördraget enEnligt
undersökaskaKonferensenregeringar.medlemsländemasförföreträdaremed

stårangivnamåldeförändrasbehöver attfördragetibestämmelser somvilka som
med sikteskafördraget ägahäruppfyllas. Den översynen rumkunnaskadär av

ifrämstmedlemmar,vill bliländerantalmedutvidgasskaEU ett somatt
Östeuropa.ochCentral-

arbetaförregeringenhar tillsatts att96-kommitténparlamentariskaEU avDen
kansakfrågorviktigareutredningarlåtadelshuvuduppgifter: göra sommedtvå om

offentligadenstimuleradelsregeringskonferensen,underbehandlaskomma att
åsikterolikaförföreträdareochhuvudfrågorkonferensenskringdebatten ge

uppfattningar.sinaförtillfälle argumenteraatt

ochseminarierkommitténarbetsuppgiftenför den arrangerarInom senareramen
bakgrundsanalyserochinformationmedskriftserie avhearingar utsamt enger

skrifter harövrigaFöljande ut:gettsregeringskonferensen.införfrågorolika

lägesrapport"regeringskonferens"EU:s en-- organisationsföreträdare,medhearingregeringskonferensEU:s"Röster om -- 1995:77SOUforskare"ochdebattörer
ochinstitutionemas1996 rapporterregeringskonferensen"EU om -- 1995:80SOUmedlemsländer"övrigaisynpunkter
SOUmedlemmar"bli EU:skanländer12"EU-kandidater nyasom--

1995:83 . ihearingSammanfattningoch problem.möjligheterEU av enutvidgat"Ett -- 1995:101SOUaugusti 1995"
pelaretredjeunionensFrågorsäkerhetochfrihetEU"Medborgarnas om-- 1995:102SOU1996"regeringskonferenseninför

införpelareandraEU:sFrågorförsvar.säkerhet,"Omvärld, om- 1995:111SOU1996"regeringskonferensen
iseminariumSammanfattningkontroll. ettöppenhet,makt"Sverige i EU av-- 1995:130SOU1995"september

införpelareförstaEU:sFrågorlupp.under"Politikområden om- 1996:5"SOU1996regeringskonferensen



Denna beskriver relationerrapport och maktförhållandenmellan EU:s institutioner
och vilka förändringar i deras struktur kan bli aktuella undersom
regeringskonferensen. Skriften i samband medut EU 96-k0mmitténsges
seminarium den 25 januari 1996 institutionella och konstitutionella frågor.om
Texten har författats kanslirådet Thomas Belius på UD:s handelsavdelning.av
Kommitténs sekretariathar redigerat materialet.

Stockholm i januari 1996

Björn Sydowvon
Ordförande i EU 96-kommittén
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Inledning

utvidgning med störreinför ettdecennietdet närmastestår underEU en
europeiskagenomförd med deärutvidgningsprocessenNärländer.antal

medlemsländerkretsenmedlemskap kanönskardemokratiska stater avsom
effektiviseringochpå förenklingkravställer27. Detta avuppgå till

samarbetet.

och internainstitutionellaredanidag. EU:sfinns systemförenklingBehovet enav
medlemsländemasursprungligadehanteraföruppbyggdaSpelregler att sexär

till femton. Detmedlemsländer är ettantalet växtharSedan desssamarbete.
behövsdet redanmedlemsländernablandfaktum attallmänt nuaccepterat

effektivitet.högreuppnåförsamarbetetiförenklingar att en

tillfälle för unionenerbjuder1996,inleds i ettregeringskonferens,EU:s marssom
förförutsättningarnainstitutionellaskapa defrågor,dessa ensigtaatt an

Central-iutvidgning till ländernaMed EU:sdenna.föroch banautvidgning väg
fredligtihela EuropaÖsteuropa sekellång dröm ettkan attoch enaomen

förverkligas.samarbete

samarbetemedmellanstatligtkaraktärgrundläggandetill sin ettEU-samarbetetär
förstasamarbetetsinomfinnerinslagenöverstatligainslag. Deöverstatliga

frågorna handlarinstitutionellakallas EG. Desamarbetetdeldenpelare somav- överstatligmellanstatlig ellerutvecklas iskallsamarbetethuruvidaofta enenom
riktning.

MaastrichtfördragetifinnsförändringtillGrunden

Maastrichtfördragetsåterfinns ifrågorbehandladessaförgrundenformellaDen att
femte strecksatsen:1996,regeringskonferensengrunden förartikel somB anger

bygga detregelverk och attgemenskapens samtupprätthålla utfullt"- utatt
samarbetsformeroch depolitikutsträckningdenvilkeni somdärvid, ,överväga

effektivitetensäkerställaförreviderasbehövafördrag kan attdettainförs genom
institutioner."ochmekanismergemenskapensi

Europeiska rådetantal beslutkompletterats ettgrund harDenna avgenomsenare
reforrneringsärskilt betonatharbeslutenministerrådet. loch avman

ministerrådet,medlemsländernaimellanröstviktningenfråganinstitutionerna, om
kommissionen.iledamöterantaletochuppskovsminoritetenden s.k.

grundfördragen,iförändringargenomförasyftar tillRegeringskonferensen att
institutionellade aktuellaFleraMaastrichtfördraget.ochRomfördragetfrämst av

ministerrådet.beslutdock lösaskanfrågorna avgenom

beskriverfrågorna i EU,institutionellatill deintroduktionskriftenhärDen enger
diskuterats.hittills harhuvudaltemativdeochproblemende aktuella somanger



Beslutsprocessen

Beslutsprocessen inom EU:s första pelare se figur 1 genomförs i flera steg.
De institutionerna har olika rollergemensamma beroende på vilken
beslutsordning används. I ministerrådet kan beslut fattassom med enkel
majoritet, kvalificerad majoritet eller med enhällighet. För
Europaparlamentet gäller fem olika huvudprocedurer med antalett
undervarianter.

EU:s beslutsprocessuppfattas tungrodd och svår igenomträngaatt försom även-många dem yrkesmässigt arbetar med EU-frågor. Denav lider bristsom
effektivitet, och den tidsödande.är

E

Första pelaren Andra pelaren Tredje pelaren

handelspol. utrikes-gem. -samarbeteirötts-gemensam- -jordbr. och och säkerhetspolitik ligagem. och inrikes-
fiskepolitiken frågor
inre marknaden-
EMU-

Första frånpelaren skiljer tvåsig de andra gällervad beslutsformer
och beslutsprocedurer. ocksåDen ör delvis överstatlig, medan andra
och tredje pelarna ör mellanstatliga.

Figur EU-samarbetets tre pelare



Ministerrådet

kvalificeradmedskall fattasministerrådetbeslut iflerförslagfinns attDet om
historiskt harEUinomgrundläggade settenhällighet. Detförställetimajoritet

enhällighet.medfattasfrågorandrapolicy ochbeslut tungaviktigarevarit att om
tillgradi högreövergickgenomförandemarknadensinre manmed denochl

majoritet.kvalificerad

ministerrådet. Dentillfällen i storafåmycketvidomröstningskerpraktikenI
detii ställetliggermajoritet attkvalificeradmedfattasbeslutmedfördelen att

beslutNärkomromisslösningar. ettuppnåforförhandlingsprocessen attunderlättar
blockeraspecifika intressenmedlandalltidkanenhälliget ettmedfattasskall

"sätterambitionernade lägstaharmedlemslanddetinnebärvilket sombeslutet, att
regler.för EU:sribban"

effektivtMajoritet mer

sakområdeblirvisstbeslutsfattandet inom meretttyderErfarenheterna att
antalmedutvidgningInför stortettanvänds.majoritetkvalificerad eneffektivt när

effektivitetenförochbeslutsfattandet attöver,behöveri EUmedlemmar sesnya anvåndingutvecklingfortsatt motbehöverbibehållas avskallarbeterådetsi en
fast.slåsmajoritetkvalificerade

tillenhällighetmedbeslutfrånövergåförslagföreligger attKonkret om
områden:följandeinommajoritetkvalificerad

del dockSverigesforsäkerhetspolitikenochutrikes-beslut inomvissa- betydelse,nationellvitalfrågor av
utbildning,ochforskning- medlemskretseniuppfattningarolikaråderdock ommiljöpolitiken- majoritet,kvalificeradomfattasskallmiljöavgifter av

transportpolitiken,- arbetsmarknaden,påvillkor-
kulturfrågor.-

skall fattasbeslutenhällighetpå närbehålla kravetvillmedlemsländerflestaDe
giundfördragen.iändringarochmedlemsländerbudget,bl.a. EU:s nyaom

Europaparlamentet

Successivtbeslutsfattande.iblandrådgivande,iblandrollEuropaparlamentets är
tillrollen gällerbeslutsfattandeökat. Denbeslutsprocesseninflytande idesshar

regler.beslutfattarEUd.v.s.lagstiftningsarbetet, när nyai omdelenövervägande
högstadenministerrådet, ärmedlagstiftarerollendelar där somParlamentet som

institutionen.beslutsfattande

reglerbeslutenrollfördelning kan sägaattdenna om nyatydliggöraFör manatt
därtvåkammarsystem,forfattas inom ettförordningarochdirektiv ramen-- ellerkammare""andra ettfolkförsamling enparlamentet utgör en

medlemsländernad.v.s."delstatema",rådetmedan representerar"representanthus",



en "första kammare" eller "senat". För inte jämförelsen ska ledaatt fel bör
framhållas till skillnad från detatt gamla svenskatvåkammarsystemett.ex. detär
inom EU den "första kammaren" alltså ministerrådet har det störstasom
inflytandet besluten.Dettaöver för övrigtär också skälet till parlamentetoftaatt
kritiserar rådets tycker alltför starka ställning i balansensom man mellan- -institutionerna inom EU:s första pelare.

I nationellt parlamentarisktett genomförs all lagstiftningsystem i princip inom
för procedur. Inom EU-samarbetets första pelareramen gäller ien stället i

huvudsakjjøra olika procedurer:

Konsultations- eller samrådsproceduren
Europaparlamentetskall höras, rådet behöver inte hänsyntill parlamentetstamen
uppfattning.

Samarbetsprocedurenart, 1890
Tillkom i sambandmed Enhetsakten den inre marknadensupprättandeochom ger
parlamentet inflytande beslut.över Om parlamentetett sigmer motsätter ett
förslag måstedet ministerrådetmed enhällighet.antas Se vidare bilaga.av

Medbestämmandeprocedurenart 189b
Tillkom i samband med Maastrichtfördraget upprättande Europeiskaom av
unionen och utsträcker parlamentets inflytande ytterligare. Om parlamentet

sig ministerrådsbeslutmotsätter efter förlikningsprocedurett faller förslaget.en
Parlamentethar alltså viss, begränsad,vetorättProcedurenen men ansesvara en
komplicerad modell, därdet det finns för förenklingar, samtidigtutrymme densom

parlamentet rättmätigt måttgaranterar deltagandei lagstiftningsfrågor.ett Seav
vidare bilaga.

Samtycke
Parlamentetmåste sitt godkännandemed majoritet sina ledamöter,d.v.s.ge en av

parlarnenetet sig rådetsbeslut fallermotsätter förslaget. Parlamentetharom i detta
fall full vetorätt.

Dessutomkan ministerrådetnämnas beslutarallenarådandeatt det gäller dennär
handelspolitiken artikel l3-avtal1gemensamma samråd med ellerutan-inflytande för parlamentet.

Vilken procedur gäller för varje enskilt sakområdeframgår de enskildasom av
artiklarna i fördragen.

Förordar medbestämmandeproccdurenmer av

Ett flertal medlemsländer har förordat medbestämmandeprocedurenatt skall
användas i alla de fall beslut fattas med kvalificerad majoritet i ministerrådet.
Logiken i frånutgår eller flera länderresonemanget kan bliatt nedröstadeett vid
beslut med kvalificerad majoritet. För den nödvändiga demokratiskaatt
legitimiteten skall upprätthållasbör därför den procedur parlamentetettsom ger

inflytande tillämpas.stort



framförts begränsaförslagharförenkling attåstadkommamåni någonFör enatt
lyfta bortHuvudförslaget ärtill attbeslutsprocedurer tre.antalet

denna tillomfattasfrågorföra deställetoch i översamarbetsproceduren avsom
medbstämmandeproceduren.

politikområden kommaföljandeskulle bl.a.reformgenomför sådanOm enman
medbestämmandeproceduren:omfattasatt av

biståndsfrågor,- nationalitet,diskrimineringförbudbeslut mot p.g.a.om-
transportpolitik,- politiken,ekonomiskadenövervakning av- säkerhet,ochhälsaarbetstagares- socialfonden,europeiskadenförgenomförandebestämmelser- nätverk,transeuropeiskafinansiering av- miljöskydd.föråtgärder-

kompliceradförAnses

sigkomplicerad imedbestämmandeprocedurenkomplikation varaansesEn är att
s.k.bort denframförtsförslag är att taförenkling. Ettbehovoch isjälv somav

fårparlamentetmedföraindirektskulle ettattproceduren.Dettailäsningentredje
inflytande.större

överskådligablipelarenden förstainombeslutendockskulle ommertvekanUtan
samarbetsproceduren.borttogman

självtmedför i sigbeslutsordningeniEuropaparlametetdeltagande enökatEtt av
mycketnämligen ävenöppenparlamenteti ärBeslutsordningenöppenhet.ökad -

därministerrådet,skillnad från itilloffentligautskottens ärmöten -
offentlig insyn.grundprincipen äger utanmötenär att rum

ochden andrainte inomochpelarenförstaför deninomfattasbeslutAtt ramen - enligtfattasbeslutliksomöppenhet,ökadsåledes attmedförtredjeden - ökadMedkonsultationsproceduren.enligtinteochmedbestämmandeproceduren- beslutenkontrolldemokratisktillmöjligheternaocksåblir aviinsyn processen
EUinom större.

ommittoløginK

utarbetaoftamåsteregelbeslutministerråd fattat manEUzsNär nyom en
svenskajämförmedlemsländernaigenomförasskaregelnför hurföreskrifter

myndighetsföreskrifterochsidanförordningar åochmed lagarförhållanden ena
antalkommittologin. Is.k.för den ettinomutarbetasandra. Dessaå den ramen
ochkommissionenförutarbetarkommittologikommittéer representanter

föreskrifterna gemensamt.medlemsländerna

främstdemskiljer ärDetkommittologikommittéer.finns somDet typertre av
medlemsländerna.respektivekommissionenförinflytandegradenav

hanteringdess utgörförkritik, delsmycken attutståfått somKommittologin har -



myndighetsutövningtyp svârgenomträngligär och svårförståelig,en dels förav -
det finns för antal kommittéer.att Idag finnsett stor cirka 400 olika

kommittologikommittéer.

Verkställande makten föreskriver

grundläggandeDet norrnerandebeslut förordningar,är direktivatt behöveretc.
följas tillämpningsföreskrifter.med Detta i Sverigegörs myndigheter, d.v.s.upp av

delegering från den verkställandemakten regeringen.-

verkställandeDen makten inom EU-samarbetetsförsta pelare kommissionen.är
Följaktligen borde kommissionenpå områdenainom dennapelare haäven rätten

utarbetatillämpningsföreskrifter efter detatt beslut fattats ministerrådet ochatt av
Europaparlamentet.

Detta dock inte fallet, eftersomär medlemsländerna där föreskrifterna skall-tillämpas har velat behålla inflytande hur föreskrifterna utformas.ett över Därför-
har kommittologin I vissa kommittéer harupprättats. medlemsländernadessutom
beslutat de skall ha det avgörandeinflytandetatt på besluten. För ytterligareatt
komplicera procedurenhar parlamentetunderäven år tillkämpat sig rollsenare en
i vissa kommittologibeslut.

Kritik parlamentets deltagandemot

Många förslag har förenkla Parlamentethar kritiseratsrests att försystemet. att
insistera på delta det gäller tillämpningsbeslutävenatt när vilket vanligtvis är-förbehållet den verkställandemakten det gäller enskilda länder.när

Det finns förvisso för förenkling och ökad överskådlighet/öppenhet.utrymme Men
området politiskt mycket känsligt och innefattarär starka uppfattningar både i
medlemsländernaoch i insititutionema.

Ett förslag framförts överlåta kommissionenär utformaattsom att
tillämpningsföreskriftema i enlighet med dess verkställande roll. Detta-
långtgåendealternativ har dock små möjligheter vinna gehör i ministerrådet.att

mindreEn långtgående modell skulle minska antaletatt typervara av
kommittologikommittéer till två: där kommissionen har det avgörandeen
inflytandet och där medlemsländernabestämmer Samtidigt skulle, enligten mer.
modellen, många de kommittologikommittéer idag existerar slåsav som samman
så det totala antalet reduceras från dagensatt avsevärt 400.ca

Kommittologins nuvarandeutformning regleras i rådsbeslut från 1987,ett men
frågan denkaraktärenär den förmodligen barakan lösasinom förattav ramen en
paketlösning med flertal institutionella frågor vidett regeringskonferens.en



kontrollendemokratiskaDen

demokratiskadenEU rörinomdiskussionlivaktiglång tidsedanEn
harsynsättolikaflertalEttlegitimiteten.demokratiskaoch denkontrollen

fram.vuxit

EU-samarbetetimedlemsländernasministerrådetländer organvissa utgörFör -- legitimitet.demokratiskochkontrolldemokratiskförinstrumentethuvudsakligadet
framförlagstiftandepolicybeslutandeochbåderoll organ,rådetsbetonarDe som

såuttrycka detkanMan attparlamentet.ochkommissionenbekostnadpåallt av dettaförFöreträdarekaraktär.mellanstatligasamarbetetsvill betonadärigenomde
rådetsEuropeiskaministerrådets, ävenbaraförstärka inte utanvill gärnasynsätt

samarbetet.iställning

demokratiskadenförEuropaparlamentet garantenländerandra utgörFör
samarbetet,irollparlamentets t.ex.förstärkavillFöljaktligenlegitimiteten. man

ochutrikes-inomsamarbetetinflytande överdet ävenatt gegenom pelarefrågornainrikesochrättsligai desamarbetetochsäkerhetspolitiken över
härigenombetonarländerDessafigur 1.EU-samarbetet;ochtvå itre se

karaktär.överstatligasamarbetets

förankringstarkOlika

starktvarierarnivånationellpåförankratsministerrådetibeslutenstarktl-lur
medfortlöpanderegeringensamråderländervissaImedlemsländerna.mellan

Österrike. andraIochFinlandSverige,Danmark,it.ex.parlamentet
isporadiskt t.ex.endastEU-frågorisamrådsådantmedlemsländer rumäger

barainflytandet intebegränsadegäller detfalletdetFrankrike. IochItalien senare
följer sinaLändernapolicyfrågor.andraforEU-frâgoma, ävenspecifikt för utan

EU-frâgor.isamrådetgällerdettraditionerparlamentariska närrespektive

efteri kölvattnetuppstoddebattdenintrycktagitharparlament somMånga av
fåkrävtregeringarsina attoch harMaastrichtfördragetgodkännandet avav EUlagstiftningsförslag inompåsynpunkterlämnatillfälleochinformation attges ochprocedurerändradetillhar lettdirektiv. Dettaochförordningartillförslag

Tyskland.Storbritannien ochi bl.a.parlamentenroll förstärkten

för deökad rollgårEUinomtrenden mottvivel eningetråder attDet om
betonasbetydelseförankringsprocessensnationellaDenparlamenten.nationella

alltmer.

föreslagetutskottPermanent

inrättapågår typregeringskonferensen attinför ut enframförtsforslagEtt som deförbestående representanterEuropaparlamentetiutskott avpermanentav nationellaför densåskulle påutskott sättDettaparlamenten. ansvaranationella
frågor.alla slagssig iuttalamöjlighetochinsynskulle ha attochförankringen

ll



Förslaget skall främst alternativ till regeringamaett informeraratt ochses som
samrådermed sina respektiveparlamentpå nationell grund. För den svenskaEU-
politiska beslutsprocessen där väl inarbetadsamråds-och forankringsprocessen-
redan gäller inrättandet riksdagen EU-nämd skulle sådanmodellgenom av en-inte tillföra något.

Ett sådant utskott skulle for övrigt bara behandla frågor EU:s förstarörsom
pelare.Europaparlamentethar inget verkligt inflytande inom de två övriga pelama.

Förslaget utskott medett permanent för deom nationellarepresentanter
parlamenten har små möjligheter vinna gehör hos allaatt medlemsländer.
Detsammagäller forslag: fördragsfastadeett annat nationellaatt parlamentensrätt
till samråd och information. Varje land vill här utveckla sin modell medegen
hänsyn till de parlamentariskatraditioner råder i respektive land.som

Legitimitet via EU:s eller nationellt parlament

Sammanfattningsvis kan det gällersägas den förstanäratt pelaren den-överstatliga delen samarbetet sker den demokratiska kontrollen viaav -Europaparlamentets deltagande i beslut. Den sker via deäven nationella
parlamenten i de länder har förankringsprocedur nationell nivå.som en

När det gäller den andra och den tredje pelaren den mellanstatliga delen av-samarbetet sker den demokratiskakontrollen via de nationella regeringarnaoch-
i förekommande fall de nationella parlamenten.

Icke desto mindre har inför regeringskonferensenväckts förslag attom ge
Europaparlamentet insyn och deltagandestörre vad gäller beslut inom pelare tre.
rättsliga och inrikes frågor se Medborgarnas EU frihet och .räkerhetfåSOU-1995:102, denna skriftserie.i De handlar bl.a. skyddet medborgarnaochom av
deras rättigheter och skyldigheter och bör därför, präglas denmenar man, av
öppenhetoch insyn medbeslutande Europaparlamentetkansom av ge.
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Ministerrådet3.

ministerrådet handlar bl.a.frågor berörinstitutionellaDe omsom
för ordförandeskapet.rotationsordningröstviktning och

halvårsvis mellanministerrådi EUzsordförandeskapetIdag roterar
medlemsländerrotationsordningenoch 15nuvarandeMed denmedlemsländerna.

sjunde år.ungefärordförandeskapetmedlemslandinnehar vartdetinnebär att ett

medlemsländer kommertill 27medlemskretskraftigt utökadMed uppen --
skulletrettondeår. Detinfallaenskilt landförordförandeskapsperioden vartattett

enskilda länderna.Ettför dehinner borterfarenhetervärdefullamedföra tynaatt
medsmåmedlemsländernade framtidaflera ärproblemallvarligare är svagaatt av

förmågaländerskring dessafrågeteckenDärför har attadministrationen rests
omfattandemedlemsländerkräverredan dagensordförandeskaphanteraett avsom

ordförandeskapethalvårunder det varar.resurser

Ordförandeskap i grupp

skulleflera länderlagordförandeskap,d.v.s.diskuteratsalternativ har attSom ett
derådet,Coreperleda arbetet i representantemaspermanentadela på ansvaretatt

underarbetsgrupperbeslut ochministerrådetsförberederkommitté, som
fört framLuxemburg harochBelgien, Nederländernaordförandeskapsperioden.
bland deMedlemmarnanaturligsjälvaoch sigtankarsådana grupp.som enser
Estland,baltiskaochdeSverigefinland ochDanmarkländerna staternanordiska

kan ocksågeografiskagrupperingar. Manandra sådanaLitauenLettland och är

förrotationsordnlng1995 gällerFrån januariden 1och med nyen
ministerråd. beslutadesOrdningenEU:siordförandeskapet av

följer:ministerrådet december 1994 och19den utser som

Är halvårethalvåret andraförsta

SpanienFrankrike1995
IrlandItalien1996
LuxemburgNederländerna1997
ÖsterrikeStorbritannien1998
FinlandTyskland1999
FrankrikePortugal2000
BelgienSverige2001
DanmarkSpanien2002

Grekland2003

EUiför ordförandeskapetRotationsordningTabell



ha grupperingar blandar länderna från syd och nord, nettobidragsmottagaresom
och nettobidragsgivareetc.

grundläggandeDen rotationsordningen med land halvår redanett idagärper
modifierad på så de femsätt ländernaatt alltid ingårett största i denav grupp om

den s.k. trojkan föregående,tre utgör innevarandenärmast ochsom närmast-
följande ordförandeland. I ordning med lagordförandeskapkan antingenen man
låta land inneha ordförandeskapettillsammansett stort med flera mindre länder,
eller likt dagens låta ordförandeskapetaltemera mellansystem enskildamera- -

medlemsländeroch olika mindre medlemsländer.stora grupper av

småDe överrepresenterade

Röstviktningen i ministerrådet utformad på så de femär sätt ländernaatt största
har 8-10 medelstoraländer 4-5röster, och de minsta medlemsländernaröster 2-3

förhållandeI till folkmängdröster. de små och medelstoraär länderna
överrepresenterade tabellse 2.

En röstviktning denna har gällt sedanEG:s tillkomst. Det har inte funnitstypav
någon vilja ändra de grundläggandedragen. En modell däratt röstetalet istår
direkt proportion till folkmängden har inte demokratisk. Den skulleansetts dege

länderna,särskilt Tyskland, för relativstora röstövervikt. Medlemsländemastoren
de mindre har emellertidäven principen de haraccepterat att stora vissen- -

övervikt, inte minst för dessaskall ha för samarbetetatt och förett engagemang
beslut skall ha den nödvändiga legitimiteten iatt derasäven ögon.

Kompromisser och allianser avgör

Allmänt inte antal liktydigtär med inflytande.sett ett stort röster För detstort
första det, mycket sällan ministerrådetär närrmts, verkligen skrider tillsom som
omröstning. Röstvikmingen har främst betydelse instrument för uppnåett attsom
kompromisser i frågor där beslut fattas med kvalificerad majoritet. För det andra
beror lands inflytande till del på förmågan verkaett pådrivandestor att att ta-initiativet problem skall formulerasnär och bygga allianser kring deatt-
nationella intressenai konkreta frågor.

faktorEn tredje viktigare antalet deltagandeär iän röster grundläggandeärsom
intressegrupperingar.Ett antal sådanagrupperingarkan identifieras, t.ex.

frihandelsvänner länder med protektionistisk tradition,gentemot-
länder vill höga subventionertill jordbruket ländergentemotsom se som-

önskar marknadsanspassning jordbrukspolitiken,en av
nettobidragsgivare nettobidragsmottagare,gentemot-
länder får omfattandebidrag från struktur- och samhörighetsfonder,som-
de ursprungliga medlemsländerna,sex-
de integrationsvänliga länderna,-
länder producerarsydliga jordbruksprodukter.som-
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sidavidsmå sidaochStora

uppdelningenföljerfrågavissiskiljelinjensällanmycketinträffar att enDet
intressegrupperingargrundläggandede sommedlemsländer.lsmåochmellan stora detochsida,vid närsidamedlemsländermindreochingår störreräknas ovanupp skälnaturligalandenskiltsigsökerfrågorolika etti avallianserbyggagäller att medländertilloch integrunduppfattningarlikartadehartill demhandi törsta som

storlek.motsvarande

såledesdetröstviktning äri fråganharlandvilka intressen omettutrönaFör att landetintressegrupperingarvilkabildklar överhabetydelseavgörande att enav kvalificeradebildaförmågaochröstvikt attrelativagrupperingarnastillhör,i fråga
minoriteter.blockeranderespektivemajoriteter

balansenrubbaSträvan att

dendiskussionrörEnfrågor.tvåpåfokuseratsharröstviktningkringDiskussionen
dessamellanbalansend.v.s.medlemsländer,stora/småförviktenrelativa

miljinv/röströstermiljfolkmängdLand

5,751057,5Frankrike
5,691056,9Italien
5,81058Storbrit.
8,061080,6Tyskland
4,89839,1Spanien
2,02510,1Belgien
2,08510,4Grekland
3,04515,2Nederl.
1,9859,9Portugal
2,248,8Sverige
1,984Österrike 7,9
1,7335,2Danmark
1,735,1Finland
1,233,6Irland
0,220,4Luxemburg

87370,4Summa

med:majoritet fattaskvalificeradmedBeslut
ochkommissionenpå förslagfattasbeslutnör avröster62minsta

fall.övrigaIönderi10minstavgivnaröster62minst avb

röster.minst 26minoritet:Blockerande
röster.23minstUppskovsminoritet:

ministerrådetirösterViktningenTabell av
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grupperingar. En allmän har varitsträvan inte ändrabalansenatt mellan ochstörre
mindre medlemsländervid de olika utvidgningar har deägt trots attsom rum,

medlemsländemastörre eftersträvat få antalatt större i ministerrådet.ett röster

l ljuset den kommande utvidgningen harav problem kommitett iannat
förgrunden. Eftersom många de potentiella medlemsländerna harav litennya
folkmängd finns risk det uppstår lägeatt där antalen ett mindre länderett stort

tillsammanssom representerar minoritet unionens befolkning kan samlaen av
tillräckligt med förröster kvalificeradatt majoritet fåtal ländermot ett som

befolkningen.majoritetrepresenterar Man kanen uttryckaäven detav så att
dagens underrepresentationför medlemsländerstörre och överrepresentation för
mindre medlemsländerförstärks, vilket skulle få negativaeffekter på samarbetets
effektivitet.

För bibehålla balansenmellanatt och små medlemsländerstora efter framtidaen
utvidgning därför förändring röstviktningenanses nödvändig.en Sannoliktav vara
skulle unionen inom for dagensregler kunnaabsorbera mindreramen antalett nya
medlemsländer. För klara fortsatt effektivitetatt med växande antalen ett
medlemsländerkommer sannolikt någon reform genomföras.typ attav

Dubbel majoritet

Två ändringsförslaghar förtstyper fram för bibehållen effektivitet:av

1 Införande dubbel Enmajoritet. sådaninnebär för kvalificeradav majoritetatt att
skall föreligga skall den kvalificerad majoritetanses motsvara rösteren av som

Land röster

Tyskland l2 lO
Frankrike l0
Italien lOll
Storbritannien lO
Spanien 9 8
Nederländerna 56
Belgien 5 5
Grekland 5 5
Portugal 55
Sverige 4 4
Österrike 4 4
Danmark 3 3
Finland 3 3
Irland 3 3
Luxemburg 2 2

Tabell 2b. Rökneexempel: röster ministerrådeti árs1994om
röstutvidgning i Europaparlamentet skulle på racetappliceras
nuvarande antal röster inom parantes

16



befolkning.majoritet unionens.samtidigtrepresenterar aven

Ändring medlemsländemasfördel tabelltill de se 2b.röstviktningen2 störreav

superkvalificerad majoritetfört införandet s.k. fyrapå talharMan även av
handsyftar till komma ifrånmedlemsländer, i förstaantaletfemtedelar attsomav

regeringskonferenser,fördragen underenhällighet vid ändringar ikravet men
enhällighet. Tankenrådet idag kräverskulle gälla beslut i är att ettäven somsom

fördragsändringar eller andramedlemsländer inte skall kunnatvåeller stoppa
unionssamarbetet.inomde övriga krävsbeslutviktiga ansersom

i ministerrådet enbart skallröstviktningendiskuteratVidare har varaomman
kriterierbefolkning eller andra BNPmedlemsstaternasberoende även somomav -

skall tillämpas.till budgetnettobidraget EUzsoch -

minoritetBlockerande

blockerandedenkvalificerade majoritetenSpegelbilden den minoriteten,ärav
förslag/förhindraförantal behövsdet minstad.v.s. röster att stoppaett att ensom
blockerandeminoritetbildas. Metoden försökauppnåmajoritet kankvalificerad att

eller villsig förslag modifieraanvändbar ländermycket motsätter ettär av som
kompromisslösning. blockerandeför uppnå Denförhandlingdet i att enen

denna fastställsfastlagd i fördraget, nivån på iinteminoriteten är utan ett
ministerrådsbeslut.

aktualiseradesintemed bl.a. Sverige barautvidgningen EUInför den senaste av
också föri ministerrådet,viktafrågan gränsenrösterna utanatt varomom

tidigare och har sedanEG:sskulle gå. Den låg på 23blockerandeminoritet röster
kring 30tillkomst legat rösterna.procent av

minst två och två mindrehöjdes till vilketGränsen 26 störreröster, motsvarar
för bibehållaSamtidigt argumenteradetvå länder denmedlemsländeri allians. att
blockera beslut.skulle det bli lättarenivån, 23 Därigenom Degamla attröster.

lösning, de menade skullemedlemsländernaavvisade dennaövriga görasom
krafter motverkar förstärktmindre effektivt ochsamarbetet som engynna

integration.

uppskovsminioritet,begrepp,kompromiss uppnåddesi formEn ett nytt somav
länder minst 23i ministerrådsbeslut. Omformaliserades representerarett som

minoriteten kan skapamotsvarande den tidigare blockeranded.v.s.röster en
begränsadtidsperiodfatta beslut, underrådet inte omedelbartskallallians utan en

medlemsländerflesta villförsöka hitta lösning alla kan Defortsätta att om.enasen
ministerrådetbeslutuppskovsminoriteten. kan skeupphäva Detta ett avgenom

politisk förhandlingsuppgörelse idel isannolikt ingåmåste som en enmen
regeringskonferensen.anslutning till

effektivitetsskäl vikt nivån påframtida utvidgning detInför största attär avaven
länder tillkommer,justeras proportionellt såblockerandeminoritetenden när nya

i rådet.vid cirkafortsättningsvis ligger 30den rösternaäven procentatt av

17



Kommissionen

institutionellainom denbåde ställningdesskankommissionengällerNär det
underdiskuteraskommaledamöter attantaletochbalansen

regeringskonferensen.

egenvärdei hafinnsdetmedlemsländermindre attför är ettattUtgångspunkten
och mellanstorasmåkommission. Dehandlingskraftigochstarken

vakaroberoende instans överintresse attharmedlemsstaterna ett somav en
kanefterlevs, och utgöralagstiftningensekundäradenochfördragen ensom

starkt regelverkkommission ochstarkländerna.En ettdemotvikt gerstoramot
Spelregler.följerstorlekolikaländerförgarantier att sammaav

regeringskonferensenintavidintresseländernasmindredärför i de attliggerDet
eller försträkerbibehållertill förslaghållningpositivallmänt somen

intahar de intressemotsvarande månställning. I attkommissionens enav
självständigadenförsvagatillsyftarförslaghållning attrestriktiv mot som

ställningen.

ifrågasättsantal ledamöterStörre

antal 20dagenshar redankommissioneniledamöterantaletgäller avdetNär
medlemsländertill tolvmedutvidgningVidforvissa nyastort. uppansetts envara

Möjlighetenledamöter.33bestå attkommakommissionen geskulle att av
ifrågasättsharkommissionsledamötersamtligaansvarsområdenmeningsfulla

kommandedenblirProblemetantal. än störrenuvaranderedan vid genom
ungefärdirektorat motsvararmångatillräckligtintefinnsDelsutvidgningen.

bli lidande.effektivitetenskulledelsfördela,regeringenidepartementen att

till 30medkommissiondettamedlemsländer attFlera trots uppenmenar
harregeringar i Europatillfredställande. Mångafungerakunnaskulleledamöter

skulleproblem. Detinteoch detmedlemmar, ettantalliknande varaansesett
med 27vid EUfem idag,medlemsländerna ettdeinnebära sexstoraatt

då endastland skulleVarjeledamot.sin andraavståfrånfåskullemedlemsländer
kommissionen.iplatsbesättaen

områdenfleraEn ledamot -

medlemsländernamellankopplingenbrytaframfortsalternativ är attAndra som
påformelltskulle inteLedamöterna utseskommissionen.iledamöternaoch

eller fleraförkundeVarje ledamot ettnationstillhörighet.grundval ansvaraav
hanterligt ochtill tolv,antaletminskaskulle kurma ettpolitikområden. Man mer

rotation mellanockså gåkundePlatsernaantal,effektivt man.menar
medlemsländema.

väljssedanochnomineraskandidaterförslaglångtgående är avattEtt mera
foreller tillträdandeEuropaparlamentet emotdagIEuropaparlamentet. röstar en

ledamöter.enskildaför ellerhelhet, intekommission emotsom

18



variant detta tillsätta antal 10-15 kommissionärer ochEn dessaär att ett attav
assisteras antal "junior commissioners", slags biträdande ledamöter,ett ettav

viceministrarliknande det med tillämpas i vissa medlemsländer. Isystem som
fall alla medlemsländerkunna tillsätta högre i kommissionen.detta skulla posten

Större trovärdighet

Fördelen med mindre antal ledamöter kommissionen skulle vinna iärett att
trovärdighet och legitimitet bärare europeiskt intresse medettsom av

kraft fördragensförutsättningar med vaka och detaljreglernasstörre överännuatt
tillämpning i förhållande till medlemsstateroch enskilda.rätta

Motståndet sådanutveckling kommer emellertid sannolikt bli betydandeattmot en
skall inte underskattafrån många medlemsstater. Man betydelsen attav

i respektivemedlemslanduppfattarkommissionären nationellmedborgarna somen
företrädare,vilket det lättare förstå och följa med i kommissionensarbete.gör att

med nationell kommissionsledamotbidra medVarje medlemsland kan en egna
erfarenheter mycket påtagligt vilket inte nödvändigtvis detsammapå sätt, ärett

sitt lands intresse.iattsom agera



Europaparlamentet

Europaparlamentet har efter den utvidgningen 626 ledamöter.senaste
påMedlemsstaterna i dag representerade balanseratär därsätt änett mer

ministerrådet. ocksåi Befolkningskriteriet har relevans i parlamentet,större
ledamöter i allmänna val företrädare för EU:s olika folk. Enutsesvars som

revision i början 1990-talet, föranledd främst Tysklands enande, leddeav av
till de medlemsländerna, särskilt Tyskland, fickstörre fler platser.att
Fortfarande dock mindre länder överrepresenterande ochär större
underrepresenterade.

Tyskland, har befolkning, har21,8 EU:s 15,8procent procentsom av av
parlamentetledmötema i och 11,5 i ministerrådet. Sverige,rösternaprocent av

med nuvarandebefolkning, har 3,5 ledmötema i2,4 EU:sprocent procentav av
fördelningparlametetoch 4,6 i rådet. En rak efter befolkningrösternaprocent av

skulle innebära svenskaledamöter i parlametet till skillnad från i dagens15 22
Europaparlament.Tyskland skulle erhålla 139 ledmöter, jämföras med dagensatt
99, o.s.v.

700 500 ledamöter optimalteller

med regeringskonferensenDen fråga diskuteras i samband vilkaärsom
konsekvenserden framtida utvidgningen kommer få för parlamentetsstorlek.att

linjär utökning antalet platser i parlamentet, d.v.s. med dagens under-En av
medföra med medlemsländer fick/överrepresentation,skulle EU 27 881att ett

platser i parlamentet.

Skulle dessutomde västeuropeiskaländer idag står utanför unionen på siktsom
ansluta sig skulle antalet stiga till 950.runt

blir administrativtMånga parlament med så många ledamöter ochatt ettmenar
organisatoriskt ohanterligt, kommer lida brist pâ insyn och bli ineffektivt ochatt

Tanken har därför väckts "tak" antalet ledamöter.sättatungrott. att ettom
Siffran den oñast nämnda, har varit700 500är ävenmen uppe.

Tabell visar fördelningen mandat i parlamentet med utgångspunkt från3c av -
dagensbefolkningsstorlekar ioch över/underreprentation utvidgat EU vid deett-
bådatänkta "taken". framgår Sverigevid 700-altemativetSom skulle få 17 platser
i parlamentetoch vid få"tak" på 500 12.ett

Skulle låta folkmängden strikt skullegenomslag det för Sverigesettman ges
vidkommandemedföra 13ledamötervid maximalt 700 och 9-10 vid maximalt 500
ledamöter. sådanreform dock osannolik. viss grad respektiveEn Enär över-av
underrepresentationkommer finnas kvar under överskådlig framtid.att

för svensk del relevantaDe altemativen således22 som idag, eller17 12är
platser i parlamentet från dagens relativa fördelningutgår mellan stora,om
medelstoraoch mindre medlemsländeroch "tak" på 700 respektive 500 platser.
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folkmängd mandatLand

99Tyskland 80,6
87Frankrike 57,5
87Italien 56,9

58 87Storbrit.
39,1 64Spanien
15,2 31Nederl.

25Belgien l0,l
2510,4Grekland
25Portugal 9,9
22Sverige 8,8

Österrike 217,9
Danmark 5,2 16
Finland l65,1
Irland 3,6 l5
Luxemburg 0,4 6

370,4 626Summa

i EuropaparlamentetMandatfördelningenTabell

folkmängd mandatLand

64Polen 39
Rumänien 23 38

25Tjeckien lO
25Ungern lO
22Bulgarien 9

Slovakien 5 16
Litauen l54

3 l5Lettland
Estland 2 15

2 l5Slovenien
7Cypern 0,7

Malta 0,3 6

+ 626 881108 +370,4 478,4 257Summa nuv.

Europaparlamentet mellanMandatfördelningen iTabell 3b.
principmedlemsstater enligt nuvarandeeventuella nya
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Liten utvidgning klaras reformerutan stora

Utvidgningen projekt på lång sikt. En första länder kan anslutas tillär ett grupp
årtiondeUnionen i början och andra i allt beroendenästa påetapper,av senare

ländernas förmåga och vilja ansluta sig. Det möjligt för Unionen ochatt är
medlemsländerna hantera utvidgning med mindre länder inomatt en en grupp

nuvarandeför det systemet.ramen

medlemsländerDet först alla 12-15 har tillkommit problemet medär när nya som
kan bli akut.för parlament Ett beslut tak på antalet ledamöter kanett stort ettom

regeringskonferensenförutsattfattas alla medlemsländer eniga. kanManärattav
också nöja sig med problemet vid regeringskonferensenoch sigatt notera ta an

i utvidgningsprocessendetta konkreta det påkallat.när görsteg

mandat/700Land mandat/500

81 58Tyskland
Frankrike 70 51
Italien 70 51
Storbrit. 70 51
Spanien 52 37
Nederl. 25 18
Belgien 20 14
Grekland 20 14
Portugal 20 14

12Sverige 17
Osterrike 1216
Danmark 13 9

13 9Finland
12 9Irland

3Luxemburg 5

52 37Polen
Rumönien 31 22

20 14Tjeckien
20 14Ungern

Bulgarien 1217
9Slovakien 13

12 9Litauen
12 9Lettland

6Estland 8
36Cypern
3Malta 5

Mandatfördelningen i EuropaparlamentetRökneexempel:Tabell 3C.
Slovenien 700 respektive 500medlemmar dock ochmed nya

ledamöter
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Ännu nuvarandeinte ändrar på de nivåerna ochmöjlighet är att manen -
eftersommed parlament minskat antalolägenhetema störreett ettaccepterar -

skulle kunna leda till mindre partier kan bli inationella ledamöter säteatt utan
Europaparlamentet.
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Regionkommittén

rådgivande kommittéupprättades 1993med MaastriehtavtaletI enlighet en
Medlemmarnaför regionala och lokalabestående representanter organ. avav

årfor fyra enhälligtantal suppleanterkommittén utsessamt ett stort genom
ministerrådet på respektive medlemsstat.förslagbeslut avav

hörd i forsta handutbildnings-sinkommittén kanområdendär ärDe göra stämma
stärkatranseuropeiskanätverk åtgärder forhälsovård,kulturfrågor,och samt att

Kommittén skall också hasammanhållningen.och socialaekonomiskaden en
subsitiaritetsprincipenefterlevs.roll vad gäller hurövervakande

värdefulla bidrag inom EU-regionkommittén lämnatfå årsexistensharUnder sina
alltid speglat regionala ochkommitténs åsikterSubstansmässigtharsamarbetet.

subsidiaritetsprincipen.markerat viktenoch harlokala åsikter, avman

regeringskonferensenregionkommittén inforaktuell kringfrågeställningEn ärsom
lokala kommunerfråninföras förtvå kamrar ska representanterär organenom -

försvagauppdelning skulle sannoliktsådanregionala Enoch for representanter.en
mellan olikabefästa spänningamainflytande ochställning ochkommitténs

beslutsnivâer inom EU.

huruvida kommitténstill kommittén,valbarhetfråganVidare berörs om
tvisterskiljedomstol iskall fungeraskall öka denbefogenheter om t.ex. omsom

frånfrågor där yttrandehuruvida antalettillämpning ochsubsidiaritetsprincipens
öka.obligatoriskt skallkommittén är

troligaUtökade befogenheter

rådgivande roll, d.v.s. dethafortsättningsvis ärkommerKommittén även att en
för utökade befogenheter.medlemsländemasstödkansannoliktinte att man

obligatoriskt yttrandekrävs frånvilketfrågor idet troligt antaletDäremot ettär att
områdendär redanhardeutökas. rättkommittén kommer Utöver att yttraatt man

det lokala självstyretväsentligt berörfrågorandrasig kan sättäven ettsom
gäller miljö,kommittén.med Detobligatoriskt samrådleda till t.ex.

tlyktingmottagande.ochyrkesutbildning

administrativt frikopplad frånochorganisatorisktkommittén bliVidare önskar
rådet ochremissorgantilloch sociala kommittén ESK,ekonomiska är ettsom

arbetsmarknadsfrågor.ESKi bl.a. arbetslivs- och ärkommissionen sammansattav
sannoliktintresseorganisationer.Detvissa andraarbetsmarknadens och ärparter

punkt.tillmötes dennaregionkommitténmedlemsländernakommer attatt

skallsubsidiaritetsprincipenföreslagitRegionkommittén har även att
domstolenutifrånlagstiftning inom skall kunnafordragsfástas,så EU prövasatt av

få svårt få.kommitténdennapunkt kommersubsidiaritetsperspektiv.På attattett
subsidiaritetsprincipenflestamedlemsländerna. De ävengehör hos attanser

princip.juridiskhuvudsak politisk och intefortsättningsvis skall i envara en
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Domstolen

såvälenhetlig tillämpningstark domstolVikten garanterar en avav en som
erkänns alla medlemsländer, i synnerhetgrundfördrag sekundärrätt avsom

råderframkommit hittillsBland de synpunkter harde mindre. som en
vill bevara domstolens roll inom EU:s förstasamstämmighet attom man

pelare.

medlemsländervill utsträckadomstolenskompetens till pelare två ochVissa även
minoritetsuppfattning och torde ha små möjligheter vinnadetta är atttre, men en

regeringskonferensen.gehör under

idag roll tvistlösare inom för vissaDomstolen har dock redan som ramenen
Vid regeringskonferensenkommerkonventioner inom tredjepelaren.upprättassom

liksom möjligheten för domstolenförstärkning dennaroll diskuteras, attattaven
nationella domstolar hurbindande besked tilllämna om

konventionsbestämmelsemaskall tolkas.

roller finns redan ilegala grunden för domstolen ha dessaDen att
och ytterligare tillägg i Fördraget egentligen inteMaastrichtfördraget, är

föranlett sådana kontroverser inödvändiga. Dock har tillämpningen
varaktig lösning sannolikt endastkan uppnå inommedlemskretsenatt ramenen

regeringskonferensen.underfor paketuppgörelseen

Arbetsbelastningen kan öka

förstainstansrättensfrågor väckts dels domstolens ochVissa har om
utvidgning utvidgning medarbetsbelastning,dels antaletdomarevid EU. Enen av

tolv medlemsländer,liksom utvidgning domstolenskompetenstill en avupp nya
tredje skulle utmaning för domstolenfrämst inom pelaren utgöra stor renten- -

reformeringarbetsmässigt. kan komma kräva ingripande helaDet att en mera av
väckts inrätta regionala domstolar ellerdomstolssystemet.Förslag har attom

specialdomstolar vissa sakområden.

frågeteckengäller principen land/en domare kan bibehållas vidEtt ettannat om
utvidgning. Domstolen har i denna fråga inte tagit definitiv ställning menen

skulle inverka menligtbetonat alltför antal domare kunna påatt ett stort
Ådomstolensroll kollegial institution. andrasidanbetonas samstämmigatt ensom

praxis förutsätter samtliga nationellautveckling gemenskapens rättssystemattav
ifinns i domstolen. där målenrepresenterade Ett avgörs separatasystem

risk för olikartad praxis inom domstolen.avdelningar kan också medföra en

parlamentetDomare utnämns av

utnämningar domare har förslag i dettaNär det gäller ävenrests attomav
roll.sammanhang Europaparlamentetge en

25



väcka talan införförändringar ifortsdiskussionerVidare har rätten attom
invändningar EG-Europaparlamentet,och det hardomstolen för främst motrests

förhandsbesked.begärannationella domstolarshanteradomstolens sätt att om
Även ändra domstolarnas stadgabeslutsprocedurernaforförändringar attav

har diskuterats.rättegångsreglerrespektive
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Revisionsrätten

rollRevisionsrätten har viktig spela det gäller kontrolleranäratt att atten
på effektivt ändamålsenligtunionens medel används och sätt.ettgemensamma

ocksåbekämpar i samarbete med andra EU-institutionerRevisionsrätten och
nationella myndigheter bedrägerier EU. Detta gäller i synnerhet för demot

bl.a. Sverige nettobidragsgivare till EU:s budget.länder ärsom

fastslogs principenMaastrichtfördraget varje medlemsstat skall vidtaI attom
åtgärderför skyddagemenskapensfinansiella intressen vidtarattsamma som man

finansiella intressen.för skyddanationella Medlemsstaternaskall samordnasinaatt
insatsersåväl nationellt med andra medlemsstateroch kommissionen.som

på gångFörstärkning

omfattande arbetepågår både inom ministerrådet och kommissionenEtt för att
stärka kampen bedrägerier. Icko desto mindre det sannoliktärmot att
regeringkonferensenkommer diskutera ytterligare stärka revisionsrättensatt att
kompetensoch mandat.

Bland har uppmärksammat revisionsrätteni vissafall har svårigheterannat attman
få till information. rådatillgång För bot på detta har förslaget framförtsatt att att

revisionsrätten inhämtaupplysningar från samtliga förvaltarrätt attges organ som
medel. EU-medel förvaltas börEUzs Hur inte påverka rättensgemensamma

möjligheter granskaanvändningen.att

Vidare har förslag framförts revisionsrättenbör ha väcka talan vid EG-rättatt att
domstolen i fall där har förvägrats uppgifter den bedömer den börrätten attsom

fördraget,ha tillgång till enligt d.v.s. underlåtelse myndighet lämnaattav
information. sådant skulle förstärkaEtt i dessgranskningsuppgift.rättensteg
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BILAGA

Artikel 189 b och i Romfördragetc

Artikel 189b81

det dettaNär i fördrag hänvisas till denna artikel för antagandet av
rättsakt, skall följande förfarande tillämpas:en

2. skallKommissionen lägga fram förslag för Europaparlamentetett
och rådet.

Efter ha inhämtat Europaparlamentets yttrande skall rådet medatt
kvalificerad majoritet ståndpunkt. Rådetsanta en gemensam gemen-

ståndpunkt skall delges Europaparlamentet. Rådet skall full-samma
ständigt underrätta Europaparlamentet förgrunderna sinom gemen-

ståndpunkt. fullständigtKommissionen skall underrätta Euro-samma
paparlamentet ståndpunkt.sinom

Om Europaparlamentet efterinom månader sådan under-tre en
rättelse

godkänner dena ståndpunkten, skall rådet slutligtgemensamma anta
rättsakten fråga enligheti med deni ståndpunkten,gemensamma

b har fattatinte beslut, skallnågot rådet frågarättsakten i ianta
enlighet med den ståndpunkten,gemensamma
med absolutc ledamötermajoritet detsina att attav anger avser

denavvisa ståndpunkten, detskall underrättagemensamma genast
rådet avsikt; rådet fårsin sammankalla den förlikningskommit-om

punkt för stånd-i redogöra ytterligare för4 sinattsom avses
punkt; Europaparlamentet skall därefter med absolutantingen ma-
joritet ledamöter bekräftasina avvisande densittav gemen-av

3 Artikeln infördes artikel G61 MF.genom
31 Artikeln infördes artikel G61 MF.genom
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fall föreslagna rättsakten skallståndpunkten, vilket denisamma
föreslå ändringareller enligticke antagen,anses som

föreslårledamöter ändringar dend med absolut isinamajoritet av
översändasståndpunkten, skall den ändrade textengemensamma

skallkommissionentill rådet kommissionen; sigoch överyttra
ändringarna.

ditefter ärendet har hänskjutitsmånader detrådetOm inom atttre
änd-alla Europaparlamentetsgodkännermed kvalificerad majoritet

enlighet därmedståndpunktskall irådet andra sinringar, gemensamma
besluta enhälligtfråga; rådet skall dockrättsaktenoch i omanta
rådetkommissionen har avstyrkt.ändringar Om inte rätt-antarsom

Europaparla-samförstånd medfråga, skall rådets ordförandesakten i i
ordförande sammankalla förlikningskommittén.mentets genast

ellermedlemmarFörlikningskommittén, skall bestå rådets4. som av
för Europaparlamen-företrädareföreträdare för dessa och lika många

kvalificerad rådetsha uppgiftskall till med majoritettet, att aven
företrädar-eller för och majoritetmedlemmar företrädarna dessa aven

utkast.enighetför Europaparlamentet uppnå ett gemensamtomna
ocharbete allaskall delta förlikningskommitténsiKommissionen ta
och rådetsför Europaparlamentetsnödvändiga initiativ närmaatt

varandra.ståndpunkter till

efter det den harförlikningskommittén veckorOm inom attsex
skall Europaparla-sammankallats godkänner utkast,ett gemensamt

förfrån godkännandetoch rådet ha veckor på sig att antamentet sex
fråga utkastet;rättsakten enlighet med det Europapar-i i gemensamma

deskall därvid besluta med absolut avgivnalamentet majoritet av
de bådaoch kvalificeradrådet med Ommajoritet.rösterna en av

den föreslagna rättsakten, skall dennainstitutionerna inte antar anses
icke antagen.som

utkastförlikningskommittén godkänner någotOm inte6. gemensamt
såvidaföreslagna rättsakten icke inteskall den antagen,somanses

deneftermed kvalificerad veckorrådet utgångenmajoritet inom avsex
bekräftar dentidsfrist har beviljats förlikningskommittén gemen-som

förlikningsförfarandetgodkänt in-ståndpunkt den innansomsamma
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leddes, eventuellt med de ändringar Europaparlamentet föreslagit.som
detta fallI rättsakten slutligt såvida Europaparlamentetär inteantagen,

inom veckor efter rådets bekräftelse med absolutavvisarsex texten
ledamöter,majoritet vilket fall densina i föreslagna rättsakten skallav

räknas icke antagen.som

tidsfristerDe månader ochpå veckor dennaitre sex som anges
artikel kan Europaparlamentet och rådet samförstånd förlänga medi
högst månad respektive veckor.två Tremånadersfristen punkti 2en
skall automatiskt förlängas med månadertvå punkt tillämpas.2om c

Tillämpningsområdet för det denna artikel förfarandeti angivna
kan enlighet förfarandeti med artikel Fördrageti EuropeiskaN 2 i om

utvidgas grundval skallunionen på kommissionenrapportav en som
förelägga rådet år 1996.senast

Artikel 189633

det detta fördrag förhänvisas till denna artikel antagandetNär i av en
rättsakt, skall följande förfarande tillämpas:

Rådet skall med kvalificerad förslaga kommissionenmajoritet på av
och efter ha inhämtat Europaparlamentets yttrandeatt anta en

ståndpunkt.gemensam
b Europaparlamentet.Rådets ståndpunkt skall delgesgemensamma

Rådet och skall fullständigt underrätta Europaparla-kommissionen
grunderna för rådets ståndpunktmentet samtgemensamma omom

kommissionens ståndpunkt.
månader efter sådan under-EuroparlamentetOm inom tre en

harrättelse godkänner rådets ståndpunkt eller integemensamma
fattat beslut denna period, skall rådet slutligtnågot inom anta

ståndpunkten.rättsakten fråga enlighet med deni i gemensamma
tremånadersperiodEuropaparlamentet kan denc inom angessom

b ledamöter föreslå ändringarunder med absolut imajoritet sinaav
kan också,rådets ståndpunkt. Europaparlamentetgemensamma

ståndpunkt.med rådets Re-majoritet, avvisasamma gemensamma

artikelArtikeln infördes G.61 MF.genom
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sultatet dessa förfaranden skall meddelas rådet och kommissioav
nen.

EuropaparlamentetOm har rådetsavvisat stånd-gemensamma
punkt, krävs enhällighet rådet för dettai skall kunna fatta beslutatt
vid andra behandling ärendet.en av

d Utifrån de ändringar Europaparlamentet föreslagit skall kom-som
missionen inom månad det förslag grund vilketpåomprövaen av
rådet sin ståndpunkt.antog gemensamma

Kommissionen skall till rådet, tillsammans med omprövadesitt
förslag, översända de ändringar från Europaparlamentet kom-som
missionen harinte godkänt och samtidigt ändringar-sig överyttra

Rådet kan dessa ändringar enhälligt beslut.antana. genom
Rådet skall med kvalificerade förslagetmajoritet dessi lydelseanta
efter kommissionens omprövning.

Enhällighet krävs för rådet skall kunna ändra förslaget dessiatt
lydelse efter kommissionens omprövning.

de fallI di och skall rådet fatta beslutsitt inomsom avses c, e tre
månader. beslut fattasOm inget denna period,inom skall kommis-

förslagsionens icke antaget.anses som
perioders De b och f kan utsträckasi med högst månadsom avses en
rådet och Europaparlamentet samförstånd.iav
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