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statsrådetTill och chefen för

Utrikesdepartementet
Enligt Maastrichtfördraget skall EU-ländema under 1996 sammankalla konferens meden
företrädare för medlemsländemas regeringar. Konferensen skall undersöka vilka bestäm-
elser i fördraget behöver ändras för de mål står angivna där skallsom att kunnasom
uppfyllas. Den här fördragetöversynen skall också medäga sikte EU skallav attrum
utvidgas med antal länder Östeuropa.vill bli medlemmar,ett främst i Central- ochsom

Regeringen tillsatte den 9 1995 parlamentarisk utredning inför 1996 årsmars en rege-
ringskonferens Dir. 1995:15. Kommittén har antagit 96-kommittén.EU 0rd-namnet

Övrigaförande riksdagsman Björnär Sydow s. ledamöter Berit Andnorär s, Birgitvon
Friggebo fp, Siv Holma v, Göran Lennmarker m, Berit Löfstedt Helenas, Nilsson
c, OdellMats kds, Marianne Samuelsson mp, Yvonne Sandberg-Fries s, Sten
Tolgfors m.

I kommitténs sekretariat ingår departementsrådet Ingrid Larén Marklund huvud-
sekreterare, docent Gullan Gidlund sekreterare och redaktör Anders Bolling press-
sekreterare.

Kommittén har uppdraget låtadels utredningargöra viktigare sakfrågoratt kanom som
komma behandlas vid regeringskonferensen, dels stimuleraatt den offentliga debatten kring
regeringskonferensens huvudfrågor och företrädare för olika åsiktsriktningarge utrymme

för sina uppfattningar.att argumentera

Expertrapporter
Inom for den första huvuduppgiften har EU 96-kommittén givit inom främstramen experter
statsförvalming, universitet och forskningsinstitut i uppdrag analyseranärmare antalatt ett
viktiga frågor kan komma behandlas under regeringskonferensen.att En viktig mål-som
sättning med expertuppdragen har varit bygga kompetens i Sverige kringatt EU:supp en

framtidsfrågor inte förhållandeminst i tillstora övriga medlemsländer och EU:s-
institutioner. Därför har det krävts ganska brett utredningsfált. Uppdragen gäller iett hu-
vudsak följande frågekomplex:

insyn och öppenhet,-
EU:s framtida utvidgning såväl konsekvenser genomförande bl.a. behovensom- av-
anpassning, relationerna mellan små och och andra maktrelationer,stora stater
subsidiaritetsprincipen,-
den demokratiska kontrollen Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller,-
maktbalansen mellan institutionerna och effektiviteten i beslutsfattandet,
instrument för legitimitet folkomröstningar och möjligheten säga EU:s fördrag,att upp-
EU-medborgarskap och mänskliga rättigheter,-
miljöpolitik,-



jämställdhet,-
regionalpolitik,-

säkerhetspolitik,utrikes- ochgemensam-
frågor.rättsliga och inrikes-

tjugo96-kommitténEUSammanlagt expertuppsatser.runtpresenterar
folkvalda parlamentensförsta, deinnehåller två DenskriftFöreliggande rapporter. om

statsvetenskap, och docentifilosofie doktorTorbjörn Bergman,skrivitsharroll i EU, av
Umeå universitet.institutionen,Statsvetenskapligavidbåda verksammaGidlund,Gullan

någraiinstitutioner ochi EU:soch öppenhetfrågorna insynbehandlarandra,Den omsom
konstitutions-i riksdagenskanslichefIsberg,författare: Magnusharmedlemsländer, tre
Ninaoch Ersman,i riksdagen,kammarsekreterarebiträdandeChristoffersson,Ulfutskott,

innehållet sinaiförsjälvaFörfattarnapressråd i Paris. rapporter.svarar
också givitsharskrifter medFöljande ut:expertuppsatser

Jemeck.Subsidiaritetsprincipen i EU Magnus1995:123,SOU- maktbalanserochkomplexiteteffektivare. Om EU:sEnklare och1995:131,SOU-
Lysén.Gidlund, GöranJanerik

historiskt ochöstintegrationsamspel. EU:sUtvidgning och1995:132,SOU ur- Mikael afidentitetsbytesvensktsmåstat-stormakt:Förhållandetperspektiv.ekonomiskt
Åke Sundelius.Andersson, BengtEMalmborg,

iarbetet EUerfarenheterstatstjänstemänsSvenskaår med EU.1996:6, EttSOU av-
Pålsson.projektledare ThomasStatskontoret;

regerings-införsäkerhetspolitikochutrikes-EU:svitalt intresse.1996:7, AvSOU-
Lindahl.Herolf,Gunilla Rutgerkonferensen

aspekterekonomiskarättsliga ochPolitiska,både ochför väst.Union öst1996:15,SOU- Åke Claes GKaj Hobér,Lindahl,Dellenbrant, Rutgerutvidgning JansjätteEU:sav
Rösiö.NinnaAlvstam,

medbor-utträdesrätt,folkomröstningar,Omrättigheter.Förankring och1996:16,SOU- Ingrid LarénStenwall,Premfors, Lenai EU Runerättighetermänskligaochgarskap
Fredrik Bergström.Bemitz,LokrantzHedvigBemitz,UlfMarklund,

skrifterAndra

formi allmänsmåskrifter,seriekommitténsidan utVid mersomexpenuppsatsema engerav
seminarier ochsammanfattarochregeringskonferensenproblemområden införolikapresenterar

allabl.a. till landetsdistribuerasgratis ochskrifterDessa ärkommitténhearingar arrangerat.som
pelare,EU:sbehandlarskrifter De ämnenelva tre1996 harHittills mars ut.bibliotek. getts som

EU-länder.i andradebattenspelregler ochinternainstitutionemasutvidgning,framtidaunionens

1996Stockholm i mars

MarklundIngrid Larén
96-kommitténi EUHuvudsekreterare
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Abstract
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suchissuesrelationuniontheforand toparticipationpopular asfor supportpossibility

subsidiarity andcitizenship, openness.
ofthe notionbetweendiscrepancyexists todaytherethatcentralThe aargument

and does.uniontheof whatperceptiontheirandcitizensbyembraceddemocracy many
of the northerninparticularlylegitimacy,level ofrelatively lowunions sometheHowever,

existingof theframeworkwithin thecounteractedpartly beleastmember atstates, can
revisedbethe EP promoteelectionsgoveming torules athe toinstance, canunion. For

workparliamentsnationalof thecommitteesand selectstanding canThehigher tumout.
European-wideParliamenttheand European totheir ensurewithclosely counterpartsmore

citizensandparliamentariansBothpolicy issues.specificofpreparation cananddiscussion
preparedbeingproposalsinformation abouttimelyandaccessiblewithprovidedbe more

betterpartiespoliticalleast,Council. Notand theCommission canconsidered by theand
debateideologicalandcooperationbothincreasingbyfutureof thechallengethemeet

ofthe rolecombinetheythatshowparties haveTheof Europe. yet to canfuturetheabout
policyofcoordinatorswhich theyinwithinterestsnational asrepresenting serveone
rolefundamentalplaytheychallenge,thistheylevel.union athe canmaking meetat

legitimacy.oflevellowexistingtheremedying
earlierofpromotionthepossibilitySweden,inreformneed fortheWith onerespect to

institutions. Inin EUconsiderationunderissuesinformation aboutaccessibleand more
design forconstitutionalexistingthereconsidergoodthereaddition, toreasonsare

meetings. InCouncilbeforepositionsSwedishofcoordinationandscrutinyparliamentary
memberwith othercomparison states,well. However,worksthisrespects, processmany

advisoryRiksdagstheexplicitly allowrules dothat theremarkable notquite present
in thedebatesandEU-nämndenaffairs reportspresent proposefor tocommittee European

committeesstandingtheinvolvefurtherRiksdag. Newof the tosessionsplenary measures
considered.also beshouldcoordinationandscrutinyofin the process

EUandandincreasedcombined with transparency openness,these measures are
then thereimplications,subsidiarity hasprinciple of concretethethatdemonstrateactions

ofpracticeand thecitizensheld byidealsthebetweendiscrepancythepossibility thata
policyimportanteffectivenessDemonstratedwill decrease.making ondecisionEuropean

oflegitimacyregard thewithfor hopegive towould alsocitizensof roomtoconcernareas
Union.the European



demokratiskaDen
legitimiteten

de folkvalda parlamentens roll i EU-

Torbjörn Bergman

och Gullan Gidlund

demokratiska legitimitetenDen

I begynnelsen Europeiska gemenskapen EG upprättandet demokratiskav var av en ny
konstitution ingen bärande tanke initiativtagarna.hos grundlades sinEG vid tillblivelse
fördrag mellan demokratiska medlemsstater så Europeiska unionen EU. Ansvaretäven-
för den demokratiska och kontrollen pålades medlemmarnas nationellatransparensen

Småningomparlament. har Europaparlamentet, införandet direktval 1979,genom av upp-
fattats institution skulle kunna för del den demokratiska legiti-vara en som svara en av
miteten.

Debatten otillräcklig demokratisk ordning i intensiñeradesEU i takt med attom en
integrationen fråganfördjupades; brister i medborgarnas fåmöjligheter insyn ochattom

påverkakunna EU fick ökad uppmärksamhet åtgärderbeslut fåoch börjat märkbaranär
konsekvenser för invånare.Europas Kritiken de slutna förhandlingarna unions-av om
fördraget blev omfattande. Folkomröstningama Maastrichtfördraget bådei Frankrikeom
och Danmark 1992 otvetydiga vamingssignaler existerande legitimitetssvikt;gav om en
bristande tilltro och delaktighet europeiskai det integrationsprojektet för samhälls-stora

nordiskaDe omröstningarna medlemskap i årEU visade deävenettgrupper. om par senare
likartade tendenser.

Författarna for En vissarbetsfördelninghar dockskettvilket innebär Gullangemensamt rapporten.svarar att
Gidlundhafthuvudansvaretför avsnittenDendemokratiskalegitimiteten EuropaparlamentetochTorbjörnsamt

haftBergman huvudansvaretför avsnittenNationellaparlamentochEU Nationellaparlamentoch EU:ssamt
institutioner.Författarnahar diskuterat ståndpunkter,olika förslagoch slutsatserinomgemensamt uppsatsens
ämnesområdeVivill tackaMagnusBlomgren,HansHegeland,MagnusIsberg,IngvarMattsonochMatti Wiberg
för initieradesamtal.
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pådrivande tveksamma väljare i denavståndet mellan aktörer ochuppenbaraDet euro-
legitimitetsfrågoma högt denplacerat demokrati- ochpeiska integrationen har upp

bekännelserna till "demokrati",regeringskonferensen 1996dagordningen. Införpolitiska är
från institutioner,legio i resolutioner och EU:soch "transparens""öppenhet" rapporter

så ioch positionsskrivelser,partier/federationen regeringamas dokumenteuropeiska även
själv tillsatt för förberedaharden arbetsgrupp EUreflektionsgruppens attrapporter som

dagordning: iåterstår orden kommerregeringskonferensens Det omsättasatt attse om
politiska retorikens altare.de blir liggande denhandling ellerreformer och om

underskottet" i EU har"det demokratiska Europa-debattenden välbekantaI om
förespråkat förstärkning parlamentets ställning.aktiv roll ochparlamentet spelat avenen

fått slagsida, vilketemellertid ideologiskunderskottet hardemokratiskaDebatten det enom
debatten detdemokratianalyser. I den harmindre användbart iblivitmedfört begreppetatt

nationellt parlamentmedjämföra Europaparlamentetfunnits tendens ettäven att aven
förmåste tolereras parlamentetregeringenparlamentarisk modell därklassisk attav

inte enbart ställas idemokrati i skallökad EUparlamentarism. Behovetöverleva av
gradmaktanspråk. i högDet hörfrågan Europaparlamentets ävenrelation till sammanom

offentlighet för medbor-subsidiaritet ochunionsmedborgarskap,förverkligandemed av
i EU.garna

folkvalda försam-demokratidiskussion ställa deoundvikligt i varjedockDet är att
och andra nationellariksdagensvenskaställning i blickpunkten. Denroll ochlingarnas

representativadenibeskattningsmakt. Delagstiftnings- och ärbesitterparlament
legitimitet Regeringar, folkvalda försam-demokratiskbäramademokratin de främsta av

offentlig förvaltning,slag,organisationer olikanivåer, partier,politiskaandralingar av
ifundamentendemokrati;inslag ivisserligen alla viktigafri ettäretc, avmenenen press,

folkvaldrättfärdigamoralisktidén detdemokratisynvästerländskmodern är att enom
någon vikt.lagstiftninginflytande allavgörandeförsamling skall ha överett av

förvalt-organisation s.k.internationell eniindirekt valtFrån varitha ettatt organ en
medfolkvald församlingdirektutvecklats tillEuropaparlamentetharningsunion en

i frågorinflytandeavgörande rörpartisystem och medeuropeisktkonturerna ettett somav
ansökerländerförhandlingar medkommissionen ochtillsättandetbudget,unionens somav

makt starkt begränsad.områden dock parlamentetsPåi Unionen. andramedlemskap ärom
mellanopinionsbildning och debattförrollen forumEuropaparlamentetHär har snarast som

från medlemsstaterna.folkvalda representanter
politiskahur detfrågeställningen i dennagrundläggande ärDen ansvarsut-uppsats

stårutvecklas. Därvidstärkas ochförankringen EU kandemokratiskakrävandet och den av
iställning inom unionenframtidafolkvalda församlingarnasde centrum.

2 GunnarLund,från Sverigestatssekreterarevarjemedlemsstatförreflektionsgruppeningick1 representanten
1995.5 decemberfrån dateradkommissionen.Slutrapportentvå frånEuropaparlamentetoch ärrepresentanter en

1995, underlag för15-16 decemberrådet i Madrid,Europeiska vidgodkändes möteDen ett somav
1996.stanari Turinden29Regeringskonferensendagordning.regeringskonferensens mars

3 nivå. diskussionregional Dennaförsamlingar lokal och ärinte folkvaldapraktiskaskäl behandlarAv
dennafallerutanför förnödvändig denförvissointressantoch rapport.ramenmen
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demokratiskaDen legitimiteten i EU kan studeras utifrån framförallt två perspektiv. Det
fokuserar demokratin konstitutionellt perspektiv. Vilka institutionella förhållan-ettena ur

den kan behöva förändras utifrån behovet demokratisk förankring Det andra sättet ärav en
övergripande plan analysera förutsättningarna för folklig förankring ochatt ett mer en av

delaktighet i frågorEU. Där de politiska förmågapartiernasär mobilisera, struk-attom
och kanalisera opinioner, europeisk opinionsbildning identitetoch vitalt intresse.turera av

konstitutionell framstårI mening svikten i demokratisk legitimitet i mindre utsträck-att
ning kopplad till det mellanstatliga beslutsfattandet det mellanstatligaävenvara om-
förhandlingssystemet utifrån övergripande demokratianalys tvåperspektiv ovan kanen

svårgenomträngligt och för medborgare i Men där besitter deanonymtvara gemen.
nationella parlamenten formella möjligheter utkräva sina ministrar; ministraratt ansvar av

fattat beslut i enhällighet alternativt lagt sitt gått ifrån uppgjordavetosom men-
politiska riktlinjer det nationella planet. Den kritiska punkten i demokratihänseende är

främstdärmed kopplad till det institutionella för överstatligt beslutsfattandearrangemanget
i form beslut fattas med kvalificerad majoritet rådet.i de fall ministrarI förlorarav som
omröstningar kan inte utkrävas det nationella planet. Med ökad användningansvar av
majoritetsregeln minskar nationelladen basen för folklig förankring. blir nödvändigtDet att

påverkaöka väljarnas möjligheter beslutsfattandet nivå.överstatlig Vilka förutsätt-att
ningar därvidlag sådanhar Europaparlamentet fylla funktionatt en

bådaI behandlas demokratiperspektiven demokratisk legitimitet, meduppsatsen men
viss tyngdpunkt lagd de konstitutionella aspekterna. Därvid frågor Europaparla-är om

maktställning, politiskt ansvarsutkrävande, förhållandeparlamentets till väljarna,mentets
Europaparlamentets relationer till de nationella frågorparlamenten, rörsamt som
samrådsförfaranden inom de nationella parlamenten centralt intresse. Dessutom kommerav
vissa nödvändiga villkor för folklig förankring, tillkopplade andra förutsättningarären som

de konstitutionella, beröras. främstDet gäller europeiskt partisamarbeteän ochrent att
frågan politiska partiernasde potential nyckelaktörer i europeiskävenattom vara en
demokrati, europeiskvidare opinionsbildning och identitet.även

Inriktningen frågorde demokratiska aspekterna innebär röruppsatsen attav som
maktbalansen mellan institutionerna, EU:s funktionssätt även Europaparlamentets
arbetsformer och beslutsstruktur och institutionella förhållanden faller utanför ämnetsmer

problemkomplex expertrapporter."Dessa studeras i andra Vidare kommer,ramar. av
naturliga skäl, redogörelser analyser inbegriperoch nationella parlament ha sinattsom
tyngdpunkt i den svenska kontexten.

SeEnklareocheffektivare.OmEUzskomplexitetochmaktbalanser.Två till EU 96-kommittén.expertrapporter
SOU 1995:131.
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skiftande villkorDemokratins

historiskaårhundraden formerats efter skilda villkor.Demokratin under ochhar anpassats
tidsålder måste utforma sina speciella demokratiskaåtanke varjeviktigt ha iDet är attatt

kända formulering: "Whatever formsdemokratiforskaren Robert Dahlsinstitutioner med-
be democracy ofwill and theoftakes, the democracy not cannot ourour successors

predecessors".5
demokratiska politiskautformningen utvecklingendå bestämmande för ochVad är av

och betonar särskildavetenskapliga skolor vilkafinns skildainstitutioner Här var en
institutioner inriktningpolitiskautvecklingen Enbetydelsefulla förfaktorer avsom

ingenjörskonsten och denden konstitutionellaavgörande betydelsenbetonar den av
institutionerpolitiska Dettaför framväxtenutformningen regelsystemmedvetna avav

såvälnyinstitutionalism blandtid tillbaka s.upplever renässanssynsätt ensen en
utformningnyckelbegreppet för"Konstitutionell design"praktiker.teoretiker är avsom
institutionellakonstitutionella ochtilltro tillfinnspolitiska institutioner. Här även en

regeringsbildning, valdel-utformningpå politiska maktensinverkan denbestämmelsers
partisystem etc.tagande,

social utveckling ochfrämstsocio-ekonomiska faktorerinriktningEn serannan -
stabila och effektivatill utvecklingenvälstånd viktiga förklaringarekonomiskt avsom-

institutioner.demokratiska
faktorerolika socio-kulturella ärinriktning hävdar dettredje ärEn ytterstatt som

identiteter,idéarv,utformning. innebärinstitutionella Detdemokratinsbestämmande för att
demokra-påverkar utformningenoch kulturellatraditionella socialaattityder, mönster av

människorsi betydelsengraden "civilitet"Så exempelviskommertiska strukturer. vanaav
demokratiskainverkan hurorganisationer hasocialaengagerade i olika atttyperatt avvara

kanaliseras. Sammantagetpolitiska deltagandetoch hur detinstitutioner skapaspolitiska
bådestrukturella villkor kanuppfattningen olikaråda i utgöraviss enighettycks det atten

politiska institutioner,utformningenrestriktioner förkraftfulladrivkrafter och av
inflytande.för politisktoch metodermänniskors delaktighet

innebarmedborgarskapet ochmeddemokratin förknippadantikens greker ettFör var
demokratin iutövandetMedborgarskapet ochpolitisk gemenskap.deltagande iaktivt aven

fåtal begränsade antaletförbehållet Detprivilegiumdock män.stadsstatema ettettvar
fanns grund-denna polistillsammans demos. I civitaskonstituerademedborgare enav

5 Op.cit.,s.340.YaleUniversityPress.and Criticr. London:Dahl, 1989.Democracy ItsRobertA.
6 Italy. Princeton:PrincetonTraditiøns ModernWork Civic in1993.Making DemocracyRobertD. Putnam,
UniversityPress.
7 Bland nutidaConsideratiøns Government.John Stuart Mills RepresentativetörebildemaEn är onav

Disequilibriumof1980."Implicationsfrom theWilliam Riker,nyinstitutionalismenkanföreträdareför nämnas:
17:432-446;GeorgTsebelis.Review,AmericanPoliticalScienceStudyof Institutions".Majority. Rulesfor the
of CaliforniaPress.Berkley:UniversityRational Politics.Nested Choicein Comparative1990. Games:

5 SeymourLipset.RobertA. Dahlochföreträdarefor dettaKända synsättär
9RobertD. Putnam,a.a.
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princip, nämligenläggande alla medborgare kompetenta handha offentligaatt attvar
sysslor.

fråndemokratiska gångDet antiken har under historiens i hög grad tillarvet anpassats
förändrade samhällsvillkor. Föreställningen det politiska deltagandet själva kärnanom som
i harmedborgarskapet dock aldrig förlorat mark i den demokratiska idétraditionen. Den

Övergångenutformningenkonkreta deltagandet har däremot skiftat tiden. från denöverav
småskaliga stadsstaten med direktdemokrati till den representativa demokratin i storskaliga
nationalstater betydelsefulla i demokratins utveckling. De innebar det demokra-steg attvar

utifråntiska styrelseskicket formaterades ändrade förutsättningar, särskilt vidgat med-ett
borgarskap, innebar metoder för politiskt deltagande. allmännaäven Denmen nya

i allmänna och hemliga välja politiska såval företrädare ochrösträtten rätten sättatt-
påverka den politiska inriktningen blev fundamentet för medborgerligt inflytande i den-

demokratin."representativa
Varje politiskt förutsätter viss legitimitetgrad för utvecklasöppettyp system attav en av

nivåoch överleva. Exakt denna ligger till sisdt empirisk fråga, någrasyvendeärvar og en
nivåergenerella inte möjliga fastställa. tillhör svårfångadeBegreppet de inomär att mer

samhällsvetenskapen -teoretiskt, liksom empiriskt. Legitimitet idefinieras denna uppsats,
så ofta i statsvetenskaplig litteratur, i medborgarnas till politiskatilltrotermer attsom av

uppgifterfzDavidinstitutioner lämpliga eller har kapacitet för sina Beetham konstaterar iär
sin analys legitimitetsbegreppet det egentligen innefattar moraliska ochattav summan av

maktrelationer.aspekter sinnorrnativa Beethams lyckas i metafor legitimitetenöver
fånga något det latenta och manifesta i dess väsen:av

theLegitimacy theicing cakeof which appliedafterbaking complete,not on power,
essentiallyandleavesthecakeitself unchanged. like the that theyeast penneatesmore

is."doughandmakesthebreadwhat

demokratiska legitimiteten vilar vissaDen grundläggande föreställningar hur politi-om
idéerken ska organiseras. gäller människors lika värde vissa förut-Det ävenom men

sättningar för demokratiska procedurer ska fungera medborgerliga fri- och rättigheter.att
Politiken legitimeras främst allmänna allmän det vill folkligval rösträtt, sägagenom
förankring.

Demokratisk legitimitet upprätthålladock inte det enda villkoret för givetär att ett
politiskt ocksåEtt framträdande villkor effektivitet, det villär sägasystem. systemets om

förmårdet "leverera". Tillgodoser de nyttigheter det politiska levererar, deatt systemetsom

° Paul Clarke,1994.Barry Citizenship.London:PlutoPress.
" För analys demokratinsutveckling exempelvis:John ed., 1992. TheDunn Democracy. Unfinisheden av se

508BC AD1993.Oxford,Journey. NewYork: OxfordUniversityPress;DavidHelded., 1993. forProspectrto
Cambridge:Democracy. PolityPress.

2 Definition legitimiteti tilltro, exempelvisMaxWeberochSeymourLipset.termerav av se
3 David Beetham.1991.Thelegitimation of Atlantic Highlands,NJ: HumanitiesPressInternational,Power.
INC.

DavidBeetham, cit., 39.op. s.
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tongivande nyckelgrupperförväntningar medborgaren i och ikrav och som gemen
effektiviteten sjunker.hyser överlevnad kan hotas Det tyckssamhället Ett närsystems

bristande prestationer under tider negativfinnas högre grad tolerans mot aven av
hög.i där den demokratiska legitimitetenekonomisk tillväxt ärsystem

framgångsriktgång kriserDemokratin har under historiens visat sig kunna hantera och
medborgerligabreddning medborgarskapet ochkonflikter i politiska Ensystem. av

riskerna för socialtill kan skapa politisk stabilitet och minska Irättigheter oro.nya grupper
i nationalstaten har demokratin funnit metoder förrepresentativa demokratikonceptetdet att

kanvid makten. Makthavare behöver intebehovet växlingarhantera störtas ersättasutanav
gäller. innebärmed de konstitutionella regler Detandra aktörer i enlighetmed attsom

riskerna för förtryckansvarsutkrävande sker kontinuerligt ochpolitiskt att ett av
i val utkräva politisktMöjligheter för medborgarnakonkurrerande reduceras. attgrupper

representativadärvid hömstenarna i denvaldade ärrepresentantema en avansvar av
demokratin.

politiska institutionerna kan underpolitiska deltagandet liksom deför detFormema
effektiva för de enskildaeller mindreupplevas ochskilda förutsättningar mervara

framkomligheten och friktionen förvillhar olika räckvidd, detmedborgarna. De säga att en
samhällssituationen blberoendeslag varierar tideninteraktion givet överett aav

pånivåkunskap/utbildning/informationsekonomisk-, teknologisk- och ävenmen egen-
politiskaeffektiviteten hosenskilda individer. Närpolitiska och hosskaper i det systemet

potentialeni interaktionenräckvidden begränsasorganisationer minskar betyder detta att -
fall söker medborgarnariskerar reduceras. I bästa vägarpolitiska deltagandetför det att nya

överensstämmelse mellan denbristandefall frodas vanmakt ochtill inflytande, i sämsta
påverka sinför ochmedborgarna använderoch de metoder görapolitiska makten attsom

7hörd.röst
med människorsbegränsningar harfinnas vissatycks görMen det även attsom

politisk gemenskap. kanförmåga exempelvis Manomfattabiologiska och mentala att en
kunskapsuppbyggnaden kaninformationsinhämtandet eller sättaräckhåll därtala olikaom

identifikation ochmöjligheten tillförgränser engagemang.
politiskt massdeltagande.metoder för Idemokratin utveckladesrepresentativadenI

parti-sekelskiftet skapades ochförraför allmänkampen rösträtt runt nya orga-
någrapolitiska konfliktlinjer. Underindustrisamhälletsbyggdenisationsstrukturer som

villorganisationer god räckvidd. Detpolitiska partier och sägaårtionden fick denna flora av
och iorganisationskoncepteffektiviteten i dessaframkomligheten ochatt var gynnsam

institutionerna.politiska Detde reformeradeindustrisamhällets villkorkongruens med samt

5 PoliticalEconomicDevelopmentandSocialRequisitesof Democracy:Martin,Lipset,1959."SomeSeymour,
Sannerstedt,1994. "TeorierVol. 53:69-105; AndersPolitical ScienceReviewLegitimacy" i American om

problem.Lund:Studentlitteratur.modernademokratinsdemokratisering"i Den
16 1992,JohnDunned., a.a.
7 GunnarTömqvist,l993."räckhåll" kulturgeografiskadiskursense"räckvidd" och tillhör denBegreppen

politiskaöverförtsoch applicerats denLiber-Hermodsoch har härnärverkenrEurøpa.Malmö:Sverigei
legitimitet" i"GränsöverskridandedemokratiskGullan Gidlund,hämtatanalysen.Resonemangetär ur

kommande.Territoriersgränser
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innebar bland de politiska församlingarna fylldes med demokratiskt valdaannat attsenare
ledamöter och kungamakten med parlamentarism där regeringsbildningenatt ersattes

regeringens förtroendefulla förhållandebyggde till riksdagen och dess politiska majoritet
alternativt med maktfördelningssystem.ersattes ett-

både teoretisk och empirisk iakttagelseMen politiska institutioner unika ochär äratten
svåra med långsamtDe "sega strukturer", eller förändrasersätta äratt nya. som anpassas

villkor.efter tidens Vi behöver bara till den representativa demokratins genombrott för
Dådetta. "ärvdes" i utsträckningkonstatera hög uppsättning etablerade politiskaatt en

institutioner kungar, parlament, offentliga förvaltningar, rättsväsenden, regelsystem etc.-
Demokratiseringen medförde i vissa fall skapandet politiska institutioner, oftaav nya men
reformeringar och eller mindre gradvisa anpassningar till förändrade politiska spel-mer

de gamla institutionerna. för justera räckviddenregler Detta och förbättra kongru-attav
mellan de politiska institutionerna villkor.och den tidensensen nya

stårSedan tid tillbaka demokratin inför ytterligare historiskt utvecklingsproblemetten -
fungera i transnationell värld i hög grad funktionellabärs nätverkatt en som upp av

på modern och kommunikationsteknik, grad individualismbaserade högre därtransport- av
nationalstatens territoriella inte längre de självklara restriktio-ochgränser utgör ramarna

för politiska, ekonomiska och sociala verksamheter. Legitimitetssvikten i EUnerna ger en
illustration till problem. Räckvidden i formerna för politiska deltagandet stårgod detta det
i med sig befintliga beslutsstrukturer eller samhällsut-inte överensstämmelse vare

vecklingen i Invanda koncept för politiskt inflytande upplevs mindre effektivastort. som av
och har inte formerats tillräckligt tydligt och övertygande.medborgarna ännunya

på politiska kvasi-fattas aktörer skiftande lokala till globala ochBeslut numera av
Ävenansvarsförhållanden svårarelationer och urskilja. tradi-politiska där är attarenor

Ärsvåraställs det möjligt skapa kongruens mellantionella demokratiteorier attprov.
medborgama/väljama i där inte längre basen förbeslutsfattande och värld utgörstatenen

representativa demokratin med-politiska styrelsen bärande tanke i denden En är att
uttalar sin politiska preferens i val och medborgarna helhetborgaren individuellt ett att som

manifesterassina valda makthavare auktoritet fatta bindande beslut. Samtyckeattger
i legitimitetshänseende. Davidmajoritetsprincipen, kärnan Statsvetarenutgörgenom som

frågar Cosmopolitan Order"Held sig i "Democracy City-statesFromuppsatsen to a
vilkas politiska deltagande nödvändigt för rättfärdiga beslutvilkas samtycke och är attsom

Vilkenexempelvis aids, utnyttjande icke förnyelsebara resurserellerrör surtsom regn av
ansvarigavalmanskåren valmanskårTill vilken ska beslutsfattarnaden relevantaär vara

dåVad hänt de "gamla" kanalerna för politiskt inflytande Medlemskapet ihar med EU,
riktningintemationaliseringen individualiseringen ja, hela moderniseringsprocessen i-,

informationssamhälle partier inför betydandeställer politiska omvand-ettmot ett -
på politiska,lingstryck. Partier, folkrörelser och intresseorganisationer vilar socialasom

svårigheterskiljelinjer från förra sekelskiftet stigande attraheraoch ekonomiska har att
inbrytningar i framväxande i samhället. vissa fallgenerationer och Igörayngre nya grupper

x "segastrukturer", exempelviszPutnam TörnqvistBegreppet aa; a.a.se
9 DavidHelded, 1993.Uppsatsi a.a.
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anpassning till villkor förändringarfinns potential för ändrade metoder och former förav
frågor, i fallpolitisk verksamhet; andra skapas för framväxt konkurre-utrymmenya av

organisationer; flexibla nätverk, snabba och slagkraftiga medier, medborgaraktionerrande
natur.opinionsyttringar eller mindre tillfälligoch av mer

nationalstaten utformningen demokratinIden grekiska stadsstaten och i avhängigtavvar
territorium skillnader i demos, medborgarskap och politisktgivet detta trotsett stora-

långt frånfattas vitala beslut ofta den enskilde medborgarensdeltagande. I dagens Europa
avståndetrumsliga inte enbart geografiskt och tidsmässigtverklighet. Det harär ävenutan

avstånd avhjälpasmentala dimensioner. Till viss del kan dessa överbryggas och med
kommunikationer för beslutsfattandeinformationsteknik, nätverk och snabba särskilt-

räckhåll.i samhället befinner sig delvisaktörer. för EU DetMen ärutomstora grupper en
sådankan upplevas främmande och delvis hotfull. situationpolitisk gemenskap I ensom

religiösa livstidsbaseradeidentiteter etniska, regionala, nationella, ellerkan i stället andra -
identifikationfå betydelse för människors politiska och beteende.förnyad styrka och-

Europaparlamentet
avsnittet skall Europaparlamentets maktställning och potentialdet följandeI samt

förhållande väljarna granskas. Därefter diskuteras förutsättningarna för desstill närmare
politiska partiernas transnationella samarbetefolkliga förankring, främst de ävenmen

opinionsbildning och identitet.europeisk

potentialEuropaparlamentets position och i EU

betecknas vilket fortfarande söker sinEuropaparlamentet brukar iblandEP ettsom organ
Är frånväsensskilt nationelladå det parlamentroll. Vad detta parlament ärär ett som

då frågan vidare, skall efterexisterar skillnader ja, EPparlament Om det strävaär attom-
väg.det borde sin detnationella parlamenten modell eller Iha de om egensom -

bildskissera parlamentets korta historia förföljande begränsas ambitionen till attatt enge
position maktpotential.EP:s ochav

så folkvalda internationella parlamentredan unikt i det det endaEP ärär attmotto som
historien." i till de flesta nationellaexisterat i Samtidigt kan konstateras EP,att motsats

maktsfár.registrera successiv utvidgning sinfortfarande kan Dennaparlament, en av
inte enbart skett i kraft fördrag, domstolens prövning ochmaktutvidgning har av

strategiskt ochprocedurregler, med andra medel. harparlamentets EPäven ettutan genom
både smått efter utöka kompetensen. Tilloperativt manövrerande i och strävatstort att

m Stockholm:Naturpartietsförändradevillkor exempelvisGullan Gidlund, 1992.PartiernasEuropa.Om se
demokrati"iANNO 1994.Demokratiochoch GullanGidlund,1995."Personval ansikten svenskKultur; ger-

frihet. Malmö:CoronaAB.
2 andOpposition.Neunreither,1994."TheDemocraticDeficit of theEuropanUnion".Government AKarlheinz

Politics.Vol. 29 No. 3299-314.Journal of Comparative .n and Journal ofAndrew Duff, 1994. "Building ParliamentaryEurope". Government Oppøsition.Aa
Politics.Vol. 29.No. 2:147-165.Comparative
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regelsystemets sin opinionsbildandearsenalen metoder hör utnyttjapröva gränser,attav
sin hörd.roll och röstgöra

utifrån teoretisk klassifikation, inte parlament i klassisk brittiskEP är, etten mer
ingårparlamentarisk mening i förbundsliknade struktur. börDetutan en mer snarare

jämföras med Förbundsdagen i Tyskland eller representanthuset i USA. En rättvis
församling.såledesjämförelse skulle med den politisk Göran Lyséntypen avvara

institutionerkonstaterar i sin studie maktbalansen mellan EU:s att:av

måsteFrågan ställas i stället parlamentet med tillräckligaär utrustatssom om
spörsmål hurmaktbefogenheter, hör till EG:s styrelseskick. Ett generellt utgörsom

överlåtitsskall anordnas de maktbefogenheter till EG och vilka dekontrollen överav som
kontroll.nationellaparlamentenmistdirekt

fråganändå konstruktion blir fördelningförbundslika, unika EUI denna är,som om avmen
maktbalansen "den institutionella jämvikten" vital.makten mellan institutionerna och - -

utgår från folkets främstafolksuveränitet all makt parlamentet,Idéer ärsomom
måste parlamentet för sinparlamentarism exekutiven tolererasföreträdare och av

alltsåparlamentariska och kan inte direkti utprägladeexistens hör hemma system
utifråntenderar kritiseras malltill särskilt den politiska debatten EPEU. Iöversättas att en

parlamentarismen Resultatetbestående nationella parlament med testetavsom norm.av
maktoch alltför förenklat EP saknarsnabbt levererattenderar även att vara

föregångare församlingensin i den Commonbekant,EP har, gemensammasom
Stålunionen från Romfördraget och1952. I och medfanns inom Kol- ochAssembly som

Stålunionen,för Kol- ochförsamlingen1958 kallades denEG:s tillkomst gemensamma
år skiftaledamöter beslöt 1962"församlingen". Församlingensoch EG enbartEuroatom att

politisk manifestationviktig symbolisk"Europaparlamentet". Dettabeteckning till var en
decennium.i sin helhet förrän efterinte kom EGdock ettatt accepteras avsom

supervisory"exercise the advisory andursprungliga fördrag skulle församlingenI EG:s
rådgivande ochthis an.l37. Denwhich conferred by Treaty"are uponpowers

tillskrevs reviderats ochi begynnelsen ofta EP haropinionsbildande roll när vassaresom
tillkommit. besluten underför maktutövning successivt Förutomeffektivare instrument

Enhetsaktenvisst budgetansvar och införa direktval harparlamentet1970-talet att ettge
årfrån fem varit de viktigasteoch MaastrichtavtaletSingle Act 1987European senare

nödvändigDirektvalsreformen blev i hög graddenmilstolpama i enprocessen.
följde.förutsättning för den utveckling som

började kunnamaktutvidgningen parlamentetviktigt ofta förbisett iEtt närsteg varmen
finansieradespåverka utvecklingen började 1970 sedan budgetenbudgetära sidan.den Den

23 ställning"i Enklaremellan:ao/EU:sinstitutionerjämtemedlemsstaternasGöranLysén,l995."Maktbalansen
SOUtill 96-kømmittén.komplexitetoch maktbalanser.Tvd EUoch effektivare.Om EU:s expenrapporter

1995:131.
24 47-48.Ibid. op.cit.,s.
25 institutional"Assembly" Co-legislature:changingthe1989."TheEuropeanParliament fromJulietLodge, to-

London.andthe Challengeof theJulietLodgeed. 77:e Cømunity Future.dynamicsi European
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unionens jordbruksavgifter"med medel" tullar vid gräns,yttre tas utsomegna av
från tjänster inomprodukter tredje land, 1,4 % alla och unionen,momsen varorav

BNP Frånförhållande i kraft fördragetavgifter i till medlemsländemas 1975 har EP av
Parlamentet skaffat sig direkt kontroll icke-budgeten i sin helhet. ha deöveröverveto en

inte uppbundna i förhandlingar mellan framföralltobligatoriska utgifterna är staternasom
måni viss kunnat sittinom jordbrukspolitiken. Därigenom har parlamentet expandera

åtgärdssidanbudgetkontroll inverkan det vill denverksamhetsfält eftersom även säga-
skickligtlagstiftningsmakten. har i sin maktkamp utnyttjatsärskilt eftertraktade EP

fråga icke-obligatoriska utgifter obliga-i mellan ochtolkningsproblem avgränsningenom
innebär,frågan "finansiella implikationer". Det enligttoriska utgifter och senareom

rådet finansiella implikationer visamening, har i sina lagförslag medparlamentets att attatt
tillgå.det finns nödvändiga attresurser

marknaden.ökad makt främst inom den inre Den öppnadeEnhetsakten parlamentetgav
få lagstiftnings-gången för parlamentet inflytandeför första möjligheterna överatt

Lagstiftningsförfarandet enligt Romfördraget fastställt enligt ordningen attprocessen. var
rådet efterexklusiv initiativrätt beslutade dessa konsul-kommissionen hade och att anta

Enhetsakten innebar i korthet bestämmelser "konsul-tationer med parlamentet. att om
områden.parlamentet" inom radparlamentet" byttes samarbete medtationer med mot en

första läsningen,rådet yttrande vid denkunde, inte beaktat parlamentetsParlamentet om
åstadkomma ändringar måsteavslå dockförslaget vid den andra läsningen art. 149. För att

tidsfristermajoritet under vissa ochuppnås i kvalificeradenighet parlamentet av enen
uppnå Samrådsförfarandet tillämpas bl. inomenhällighet.rådet misslyckats med att a

utvecklingsfonden. Enhetsaktenområden forskning, Europeiska regionalamiljö,som
medförde parlamentet intei utveckling eftersom denbrukar brytpunkt EP:s attses som en

legitimitetrådet. otvivelaktigt parlamentetsignoreras stärktelängre kunde Det ettsomav
konstitutionellt,nettoeffektema enhetsaktenfolkvalt framstodDäremot uravorgan.

reellt politisktfortfarande makten fördemokratiskt perspektiv osäkrare. EP saknade ett
rådetrådet. kontrolli förhållande till nationella parlamentensansvarsutkrävande De över

enligt kvalificeradrådet fatta allt fler besluti själva verket börjadeförsämrades attgenom
majoritet i stället föri enhällighet.

tillsättningen kommissionen, ökadinflytandeMaastrichtavtalet EP över ettett avgav
två nybildade huvudsakligen mellanstatliga pelarnakonsultativ roll främst vad gäller de -

rättsliga inrikessäkerhetspolitik andra pelaren och ochutrikes- och GUSP,gemensam
infördes "medbeslutande" vilketfrågor tredje ytterligare samarbetsforrnpelaren. En - -

rådetbeslutsmakten lika med ochförenklat beskrivet innebär parlamentet delar attatt
avslå förslag inte kommer att.189b.parlamentet definitivt kan överensom man

frågor inre marknaden, konsumentskydd,Förfarandet tillämpas främst denrörsom
Medbeslutandeprocedurens grundläggande idé förlikningutbildning, teknisk utveckling. är

26 1995. the People.The Parliament the 1990.9.AndrewDuff, 1994 Julie Smith, Voiceof European ina. a;
BudgetaryInternationalAffairs. amendingCertainLondon:TheRoyalInstituteof EuropeanProgramme;Treaty

från Financial thefrån 1970och 1975: amendingCertain Prøvisiønsofof the Treaties TreatyProvisions
Treaties.
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uppstå någotoenighet skytteltrafik i"conciliation". Om uppkommer kan det av en
förförhandlingshänseende. förlikningskommitté kan sammankallas underlätta för-En att

flera bedömare medbeslutandeproceduren i sin nuvarandehandlingsarbetet. Enligt är
komplicerad därför förenklas.utformning alltför och bör

möjlighetenenligt fördraget befogenheter ombudsman enligtharEP samt att,att utse
frågorkommissionen fram förslag till rättsakt i de därartikel 138b, anmoda lägga EPatt ett

fördraget genomföras.gemenskapslagstiftning krävs för skall kunna EPuppfattar att atten
frånförpliktigad initiativ parlamentetkommissionen börhar krävt attatt vara svara

artikel l38b.enligt
någonpåtalats regerings-direkt inflytande vad gällertidigare harEP saknar ettsom

inslag i kontrollmakt visar utvecklings-bildning. finns dock vissa EP:sDet som
demokratiskParlamentet kontrollpotentialer och därför bör uppmärksammas. utöver en

påtagligt, påi andra deti vissa avseendengemenskapens verksamheteröver mermer-
från gälla kommis-symboliska Kontrollen har successivt utvecklaspolitiskt planet. att

månrådets, i viss Europeiskainnefatta delar ochsionens verksamhet till ävenävenatt av
rådets verksamhet.

kommissionen "samfälltövriga ledamöterEnligt fördraget skall ordföranden och av
Parlamenten har ingeni Europaparlamentet" art.158.vid omröstninggodkännas en

skallenskild kommissionär,ställning till utseendetmöjlighet formellt taatt menav en
nomineringen ordföranden. Tillregeringar vad gällerkonsulteras medlemsstaternas avav

avgå förslagkommissionen tvingas i sin helhetkanskall läggasdetta att om om
två ochmajoritet fjärdedelar de avgivnamedmisstroendevotum rösternaantas av aven

kommissionen skall muntligen ellerledamöter axt.144;majoriteten EP:smed av
frågor till den eller dess ledamöter parlamentet.ställtsskriftligen besvara avsom

årsrapport i sin enligtöverlämna till parlamentet,Kommissionen skall vidare tursomen
Därtillvid offentligt sammanträde 143. kommer deart.skall diskutera dennafördraget ett

genomförandet budgeten.månatliga rapporterna avom
använda sin maktbedöma hur parlamentet kommerför tidigt överDet är ännu attatt

premiären sinparlamentet demonstrerade vidkommissionstillsättningen. Men nyvunnaav
ordförandeskapunder Santersutseendet de övriga kommissionärema Jaquesroll vid av

uttalanden vad gällerlångtgående undersökningar ochgjorde relativtsin ambition och
kommis-kommittéutfrågningen blivandeefter 1995enskilda nomineringar inte minst av-

långtgående befogenheter,uppgift ingarealiteten dennasionärer. I men sam-genererar
parlamentarisk riktning.inte minst ifingervisning potentialemadenmantaget omger en

Även frånfrågor parlamentet. Vidarebesvararrådet praktiserat förfarande därett man
början sin ordförandeperiod.rådets för parlamentet iordförande fram sittlägger avprogram

uppnådda möjlighetresultaten. EP harperioden redogör ordföranden för deVid slutet attav
kontrollmakt vis visgranskning.undersökningsutskott för särskild EP:sinrätta utövaatt a

och lagstiftnings-viktigare där budget-rådet synnerligen begränsad. Betydligtdock ärär
rådet områden.inom vissadelas mellan ochmakten kan EPsom

två årliga har utvecklatsrådet sammankomsterförhållande till Europeiska och dessI ett
ståndpunkter iför parlamentetsinledningsvis redogörparlamentets ordförandedärsystem
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frågor stårde dagordningen. Europeiska rådet avlägger hos parlamentetrapportsom
efter årligdessutom överlämnas vad året.toppmötena, underuträttatsrapporten om som

frånpolitiska inflytandetDet EP torde begränsat, visar tydligt attvara men arrangemangen
rådetEuropeiska upplever sig behöva länk till folkvald församlingäven kanen en som

demokratiskskapa legitimitet.en aura av
iEn reell maktfaktor EU i de fallEP dess samtycke krävs för beslutär skall bliattsom

giltigt an.208. pkt 3. Det gäller särskilt antagandet medlemmar, associationsavtal,av nya
strukturfondemas organisation målsättningar,och frågoriäven gemensamtmen om
valsystem, arbetsuppgifter och befogenheter för europeisk centralbank. Enligt fördrageten

ingåsskall samtycke till avtalEP med eller flera internationellaellerstaterge som en
organisationer och "innebär associering med ömsesidiga rättigheter och förpliktel-som en

uppträdande och särskilda förfaranden art.238. Vidare krävs samtycke förgemensamtser,
ingående andra avtal skapar särskild institutionell för samarbetsförfarandet,av som en ram

sådanaeller avtal har "betydande budgetmässiga följder för gemenskapen", ellersom
sådana avtal medför ändring rättsakt har antagits enligt medbeslutande-som av en som
förfarande an.189b.

frånErfarenheterna EEC-avtalet, associationsavtal, och den utvidgningensenaste
indikerar påtagitparlamentet sig "gate-keeper"-roll och ibland markerat missnöjeatt en
fördröjt avgivit opinionsyttringar, slutligen inte motstridigtageratprocesser, men
exekutivens vilja. Potentialema skall dock inte underskattas.

Enligt reflektionsgruppens slutdokument uppfattningen enligt "många deär oss" attav
beslutsprocedurer mångaEP har alltför och alltför invecklade och före-ärsom numera
språkar därför de reduceras till nämligen samråd, samtycke och medbeslutande. Detatt tre,

"mångabör dock kunna förenklas och räckviddenoss" med-attsenare av anser av
öka."beslutandeförfarandet skall

Inför regeringskonferensen påverkahar EP kunnat följa förberedelserna och dag-
två från tvåordningen bland parlamentariker partigruppemade deltagitstörstaannatgenom

i reflektionsgruppen Elisabeth Guigou, fåPES och Elmar Brok, EPP. EP har krävtäven att
insyn och följa regeringskonferensens arbete.att

måKontrollmakt, budgetmakt och lagstiftningsmakt funktionerfundamentala i varjevara
folkvalt parlament. Ett parlament tillika viktig mötesplats för det offentliga samtaletär en -
så den politiska stårEP. I beslutsprocessen de politiska församlingarna för unikäven en
form inte omedelbartsom har med offentlighet i offentlighets-göratransparens attav
principens mening. Folkvalda församlingar med sina offentliga sammanträden arbetar i en
betydligt genomlyst politisk verklighet regeringar intresserad allmänhetenEnän gör.mer

viakan radio och protokollTV, och dokument eller delnärvaro ta ettgenom egen av
offentligt samtal. Detta torde idag självklar demokratisk företeelse de flestases som en av

Såmedborgare i har inte varit rådetsEuropa. alltid fallet. Bristen i ochtransparens
kommissionens arbete bidrar sannolikt till distans förskapa och främlingsskap hela EU-att

" Retlektionsgruppens Brysselden5 december.SN520/95Reflex 21 Stencil.rapport,
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nationella har här viktig roll främjafolkvalda parlamenten och EPDe attsystemet. en -
politik.insynen i europeisköppenheten och

besitter betydande idémakt i unionen.i kraft folkvaltEP ävenär attett organ som av vara
"politiska marknaden" i och utanför"räknas" alltmer denopinion hörs ochParlamentets

spel i olika delarinte minst demokratiska värdenEU:s Det närgränser. satts ur avsenare
politiska samtal, debatter,forum smältdegel förhar utvecklats tillvärlden. EP ett en- -

alltid effektivi-opinionsyttringar. Verksamheten bär intepåtryckningar, förhandlingar och
möjligt hävdasignum. sammanfattningsvis torde detrationalitets Menoch att atttetens vara
maktutvidgningi beror självfallet till viss del"politiska energin" ökat EP. Dettaden men

den europeiskaspecialisering koncentration MEP harden ochäven arena.
dela sin tid mellanarbetssituation, fackministrama harMinisterrådet helthar attannanen

geografiskt stationärt iuppgifter. Skulle tanken EPdomestikaeuropeiska och ettommer
i arbetssituation ytterligaretorde skillnadernaBryssel besannas, accentueras.

någon maktförskjutningMaastrichtfördraget föra med sigdåKommer översynen attav
regeringskonferenseni sin resolution införpåverkar position i EU EP harEP:ssom

områdenrådet faller inominom allabör haframförallt hävdat EP statusatt somsamma som
godkän-budgetmässiga befogenheter. bör parlamentetslagstiftande och DessutomEU:s

förstainstansrätten, revi-nomineringar till gemenskapens domstol,för allanande krävas
styrelse. har i sittReflektionsgruppeneuropeiska centralbankssystemetsochsionsrätten

jämvikteninstitutionelladels visar värnandet denformuleringslutdokument avsomen
demokratifrågankomplexdels hur är:anger

både representationi ochunioneninnebär rättvisdemokratininomAtt stärka var en aven
rådandesåväl för denförstärkning Europaparlamentetinomochinstitutionerna ramenaven

roll.denationellaparlamentensinstitutionellajämviktensom

utmaninghuvudsakliga inresitt slutdokument unionensiReflektionsgruppen poängterar att
sina medborgare":försonas med"attär

i deraskommandereformenmåsteden viktigasteuppgiften i den ögonDärför attvara
legitimitet.förstärkaunionens

påligga i första hand EPlegitimitetsproblemet lösningReflektionsgruppen inte att ge enser
måste med:utmaninglikgiltighet för unionen"ökad roll. "Medborgarnas är som svarasen

demokrati, effektivitet,principernakorrekt och systematisktillämpning omaven.. unionen 1solidariteti Europeiskaöppenhet,subsidiaritetoch

u Stencil.maj.PE190.441.frånsammanträdetonsdagenden17protokollEuropaparlamentet,
29 op.cit.,s.SVll.lbid.
3 op.cit.,s.Slbid.
3 lbid. op.cit., s 4.s.
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Rådet i sin resolution inför regeringskonferensengör breda analys vad gällersamma
stärka den demokratiska legitimiteten. EP:s roll viktig därvidlagsträvan äratt men, menar-

rådet, den demokratiska legitimiteten måste grunda sig unionens institutionella system
helhet.som

Europaparlamentets ställning hos väljarna

Det känt faktum Europavalen inte varit särskilt framgångsrikaär vad gällerett att att
attrahera väljare. Europavalen har bland valforskare betecknats andra"ett val"som rangens

Utgångspunkten"second-order election". i detta vissa politiskasynsätt är äratt arenor mer
betydelsefulla andra. nationalstatenI den nationella iän normalfallet denär arenan
viktigaste, vilket de nationella valen särskild ställning bland väljarna. Deger en gynnsam
blir "första "frrst-orderval" election" jämförelsevisoch högt valdeltagande.ettrangens ger
Lokalval däremot brukar i fåde flesta parlamentariska något lägresystem en

val.uppmärksamhet och kan betecknas andra Karaktäristisk för andraettsom rangens
val väljarna i något stårinte upplever viktigt spelär valetatt attrangens gemen genom

vilket resulterar i valdeltagandelägra i förra fallet. sådanaEtt drag valän ärett annat att
tenderar eller kopplas med första val. skersätt Dettaatt ett ävenannat samman rangens

hålls vid skilda tidpunkter.valenom
framhållits regeringsfrågaI Europavalen ingen och EP:s sammansättningavgörs som

inte någon alltsåavspeglas i exekutiv. Väljarna behöver inte ha beteende isamma som
nationella val där hänsyn ofta till tänkbara regeringskonstellationer. förhållandeDettatas

månkan i viss förklara varför små framgångarsärskilt partier tenderar ha i Euro-att
pavalen. statistisk analys visats röstvinstenI har i Europavalen för deär störstatten som

små partiernamycket de under % i de nationella valen förlusten4 och röster äratt av
partiernahos de de 30 %. Studien kunde dock inte bekräftastörst största över myten om

frångenerellt skifte partier i mittfältet till partier. uppvisarDäremotett extremamera mer
nationella.de partierna signifikant bättre resultat i iEuropavalen motsvarandegröna änett

små framgångarEn kompletterande förklaring till partiers idessa högre gradär attannan,
motståndpartier kanaliserat och missnöje med kan dock inteän EU. Detta heltstörre mot

framgångar.förklara de partiernas förespråkareDe har för EU bland sinagröna även
själsfränder.

I tabellen nedan kan skillnaderna i Valdeltagandet mellan Europavalen och de nationella
valen liggervalet Europavalet i tid Förhållandetstuderas.närmast närmare attsom

Union.32Report.OntheFunctioningof theTreaty European SN 1821/95.on
33Michael Marsch,1995. "Testing the SecondOrderElectionModel after Four EuropeanElections.Paper
presented the Workshop "The of InstitutionalImpact Agreements Electoral Behavior, ECPRJointat on on

Bordeaux,Sessions, France;KarlheinzReif HermanSchmitt,1980."NineSecondOrderNationalElections:
A ConceptualFramework theFor Analysisof EuropeanElectionResults.EuropeanJournalof PoliticalResearch
Vol.8. Nr.l:3-44.
3 OskarNiedermayer,1991."TheEuropeanElection:CampaignsandResults". Journal of PoliticalEuropean
Research,Vol.l9. No.l:3-l6.
35MichaelMarsh,1995.a.a.
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Italien har registreringsystemröstpliktGrekland och Luxemburg harBelgien, att ettsamt
nivån i Valdeltagandet totaltstadgahar givit vissökar benägenheten rösta, sett.att ensom

62,8 respektive 58,3genomsnitt legattvå valen har Valdeltagandet ideI procent.senaste
åren uppvisar intemotståndet underEU varitmedlemsstater där oväntatDe störstmot som

i Valdeltagande mellandiskrepansenValdeltagandet och dendet lägsta störstaäven
Valdeltagandet i Europavalen iDanmark harnationella Valen.och de IEuropavalen genom-

siffraoch motsvarandemed valen till Folketingeti jämförelsevarit 36,2 lägresnitt procent
lågautomordentligt deltagande imed sittSverige kom,Storbritannien 41,4för procent.var

riksdagsvaletSkillnaden mellani liga.1995, placerasEuropavaletdet första att samma
Även tillhör dennaNederländerna1995 blev hela 45,2och Europavalet1994 procent grupp.

tvåvaldeltagande mellan deså skillnaderna iutvecklingstrenden harOm serman
falletBelgien. detnågot både Frankrike, Danmark och Ii ärval minskat senaretyperna av

skillnad i valdel-bli ökandetycksjämförelsevis försumbara. Det ävenskillnaderna en
Irland. Resultatet iPortugal, Spanien ochnettobidragstagarei ländertagande ärsom -

och bekräftar bilden"andra val""första-" respektivefog för talettabellen avrangensomger
för EU-projektet.legitimitetssvikten

val.nationellavaldeltagande i Europaval ochmellan1.DifferensenTabell
val liggerkammaren detförekommande fall andra närmastitill parlament ettVal som

tid.Europaval i

199419891979/81 1984/87Medlemsstat

0,42,73,7 1,5Belgien -- --
-31,5-39,5-36,0-37,8Danmark
-16,2-17,5-21,8-22,5Frankrike
-10,64,52,5 4,3Grekland - --
-24,5-25,2 0,2-12,7Irland -
-11,35,6 9,56,2Italien ---

1,70,10 0Luxemburg + -
-42,7-32,9-30,4-30,2Nederländerna
-31,1-16,90Portugal -
-17,7-15,11,7Spanien --
-41-39,5-40,2Storbritannien -44,0
-45,2Sverige ---
-19,0-31,6 -15,4-25,0Tyskland

politiska ochstridsfrågor, skandaler,nationellai högre grad präglatsEuropavalen har av
Europavalenfrågor. faktumpolitiska Deteuropeiska ärekonomiska problem attän ettav

förhållandeprestationer;och derasmedlemsstaterna regeringarblirofta ettmätareen
statistiskaEnligtregeringar.för sittandealltför glädjande resultatgivit inteibland ettsom
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beräkningar tenderar regeringsbärande partier förlora Europavalet inträffar iatt mest om
mandatperioden.mitten

framstår tydligt de nationellaDet partisystemen fortfarande dominerar ochatt attscenen
partierna svårigheterhar haft transnationellt och europeiskt. Det tycks finnasatt ävenagera

mångautbredd rädsla i partier för intern splittring; rädsla inte saknar grund. Fleraen en som
partier har fragmentiserad opinion i EU-frågor inom sina organisationer och haren

erfarenheter vad detta kan leda till. Detta har sannolikt bidragit tillsmärtsamma vissaattav
partier och kandidater inte vågat skapa tydliga profiler inför valen. främjaFör att sam-
manhållningen i partier har det upplevts naturligare och enklare falla tillbaka kända,att
inhemska skiljelinjer.

år utsågInnan direktval infördes 1979 medlemsländerna sina tilldelegater "försam-
utifrånlingen" något skiftande principer. Vissa medlemmar uteslöt exempelvis påpartier

delegationer.politiska ytterkanten från sinaden Valreformen innebar1979 ingen
långtgående koordinering medlemsstaterna valsystem eller skapande enhetligtettav av

Fråganvalsystem för Europavalen. enhetligt i föremålvalsystem Europa har varit förettom
kontinuerliga motståndutredningar och debatter politiskt och inte resulterat istöttmen

refonn.någon långtgående Sedan har justeringar gjort1979 däremot flera fortfarandemen
förhållandeföreligger vissa skillnader mellan medlemsstaterna; kan försvåraett som

årsorganisering och mobilisering blev exempelvisEuropavalen. Med 1989 val denav
bättre.tidsmässiga samordningen Med Maastricht och unionsmedborgarskapet infördes

vissa transnationella drag i rösträttsbestämmelsema. blev möjligt i kommunalaDet röstaatt
val och Europaval medlemsländemas nationsgränser; unionsmedborgare ficköver rätt atten

kandidera ioch medlemsland bor där.rösta annat om man
sammanfattningsvis inte Maastrichtavtalets fåEP har lyckats uppfylla bestämmelseatt att

stånd enhetligt fastställdestill valsystem. Där nämligen "Europaparlamentet skallett att:
utarbeta förslag allmänna direkta val enligt i alla medlemsstater enhetlig ordning"om en

från rådetdetta skall godkännas krävs samtycke enhällighet iart.l38. 3 st. För EP, ochatt
rekommendationer till medlemsstaterna bestämmelserna i enlighet med derasatt anta

förhållandetkonstitutionella föreskrifter. Reflektionsgruppen erinrar i sin slutrapportom
slåroch fast "att i enlighet med fördraget skall enhetligt förfarande fastställas för val tillett

Europarlamentet".
Vad gäller valsätt avviker Storbritannien sitt majo-för närvarande med utpräglademest

Övriga någonritetsvalssystem i formenmansvalskretsar. medlemsstater har av propor-
tionellt valsystem. Valkrets- listsystemen varierar. Majoritetenoch länderna har natio-av

rikstäckandenella listor medan andra har eller mindre omfattande valkretsin-mer
delningar. Förekomsten regionala listor tycks i hög utsträckning ha samband med gradenav

36Ibid.
37JohnFitzmaurice,1975.TheParty Groups theEuropeanParliament.Westmead.in
J Blanddeviktigastedokumentenhör:Dehousse 1960;Patijin 1974;SeitlingerReport1982;Report Report De
GUChYSReport1993Julie Smith,1994.3.3..
39Awikelsema hade med de nationellavalbestämrrtelsema ellerstipuleradesöndag vardaggöraatt om som
valdag.
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kom-i respektive I detautonomi för regionerregionalisering och senastestat.av
föreslås brittisk anpassningfrån 1993,baserad Gucht-rapportenpromissförslaget, De en

flerapropoitionalitet i valsystemet. Mennågotfinnas elementså tillvida det skallatt av
parti- ellerregionala listor,nationella- ellergällerexempelvis vadpunkter,andra per-

bejakades variationer.sonvalsinslag
valdeltagande,EuropavaletinverkanFrågan aktuella valsystemensde orga-om -
förhållandehittills inte studerats ärmobilisering har nämnvärt;nisering och ett som-

inriktasofta i studiervalsystemenbetydelsemed tanke den röneranmärkningsvärt som
nivå. avvikelse harStorbritanniensoch lokalregionalpå nationella kontexten ävenden

väljarsynpunkt.problematisktupplevaskunnauppmärksamhet ochdock meströnt antas ur
nationella valenfördelar i dehar uppenbaraStorbritannienMajoritetsvalssystemet i genom

korrigeringar förvissamajoritetsregeringar medstabilaförutsättningar fördet skaparatt
dettafemte harEuropavalenmandatperioder. Iflytandeoch systemfyllnadsval vart

har i detvinnande parti,utdelning närmasteutomordentligt höggivitemellertid men
uppkom vid valetresultatetuppmärksammadeparti "förlorat". Detslagit det mestut som

erhållit två miljonerpartietnågot mandatfick överdå partiet inte1989 det attgröna trots
iledamöter Europa-utdelning tolvgivitskulle haproportionelltEttröster. system en

parlamentet.
problematiserats ihellerhar intenationellaregionala ellerFrågan Valkretsarom --

bidrarförankringsperspektivUtifrånvalforskningen.utsträckningnågon ettstörre av
mellananonymiseringsgradenavståndet ochtill ökalistormed nationella attsystemet

Även föredralistortorde regionalafåtal imed mandat EP attvalda.väljare och urett vara
demokra-allmännamålkonflikt mellanfinnastordesynvinkel. Härdemokratisk meren

frag-internaexponeringenminskapartistrategiskaå ochsidantiintressen avena
å andra sidan.bibehålla kontrollbehovnationalstatensnationellamentiseringar, attav

bildadesEGi storlek. Näri makthänseendetillväxt äveninte baraharParlamentet utan
utvidgningamaförekommande femdärefterfrån till 142. De78platsernautökades

antalet 5181989Vid valetantalet ledamöter.ökningari successivaresulterade menvarav
ÖsterrikeSverige ochFinland,medoch utvidgningenenandeTysklandsutökades efter som

Öst- ochutvidgningenplanerade sjätteInför dentill 626 ledamöter. motmedlemmarnya
haraktualiserats. EPstorlekgår parlamentetsförfråganhar vadCentraleuropa gränsenom

reflektionsgruppenmajoriteten italutvidgad union;"tak" iföreslagit 700själv ettett en
partistrategiska brasklapp:med följandegodtagit

tillräckligtåtminstoneskulle finnasdetnågramedlemmarföreslagitsharDet attäven av
blirpolitiskamedlemsstaternasstörremånga ledamöter för att grupperatt garantera

representerade.

fungera ochmöjlighetertill parlamentetsmåstefråga självfallet hänsyn attI denna tas
vilkastuderaviktdemokratiperspektiv närmarearbeta. det attMen är även ett avur

få avspeglingenförkanutvidgat EUimaximum 700 ledamöterkonsekvenser ett avett

°° op.cit.,s.S25.Slutrapporten,a.a.
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organiseringenväljaropinionen proportionaliteten, för valdeltagandetäven ochmen av
valkampanjema. Det kan inte uteslutas enhetligt valsystem med maximalt 700att ett

påskyndarledamöter utveckling i riktning europeiskt partisystem där demot etten euro-
peiska partierna nomineringsförfarandet från de nationellaövertar medlemspartiema och att
de förra endast har förslag.rätten att presentera

enhetligtEtt valsystem skapar förutsättningar för införandetäven särskildaav
ekonomiska partistöd från förEP finansiera Europavalskampanjema. tvåDeattresurser
första Europavalen finansierades i hög grad särskilda valanslag från EP. Kritikengenom

fördelnings- och utbetalningskonstruktionen för detta anslag kulminerade efter valetmot
1984. Domstolen i domslut de franska i sin kritikLe medlensrättett vertsgav av
konstruktion och användning. Efter detta har vissa förändringar vidtagits. fårMedlen inte
användas till valkampanjer ioch detta syfte slussas till nationella partiorganisationer.
Domstolen hänvisade i sitt domslut bland till problemet med avsaknadenannat ettav
enhetligt valsystem för Europavalen; förhållande enligt försvåradedomstolenett som en
rättvis EP."fördelning valkarnpanjsbidrag frånav

Hypotesen den lägre graden mobilisering i Europavalen naturlig avspeglingäratt av en
EP:s ställning och maktlöshet funnits frånhar med alltsedan resultatet det förstaav svaga

direktvalet publicerades. takt med skjutitI parlamentet fram sina maktpositioner haratt
lyskraften i den hypotesen försvagats bland forskare.

fråga slutligenDen bör ställas, valen direkt och omedelbart frambringarärsom om
legitimitet. Legitimitet kan biprodukt till valen, medan valen skall fungerases som en som
instrument för representation. Om Europavalen inte fungerar instrument försom represen-
tation unionsmedborgama vilar politiskade partierna och derasansvaret tungtav

Ävenförmågabristande europeiska alternativ. detta viktig dimension iäratt presentera en
problematisering EU."det demokratiska underskottet ien av

Europeiskt partisamarbete, europeisk opinionsbildning och identitet

viktig demokratidimensionEn länkarna mellan medborgarna politiskaoch den makten.rör
Vilka förutsättningar finns idag för opinionsbildning utgångspunktsin i detaren som
europeiska politiska frågorna och kan bidra till skapa europeisk identitetattsom en

Det finns inom den statsvetenskapliga forskningen stigande insikt åtgärder föratten om
förbättra demokratin och öka den demokratiska legitimiteten i i högre måsteEU gradatt

sökas bortom frågor EU-institutionemas kompetens. för dessa forskare,En representantom
Renaud Dehousse, konstaterar jämförelse mellan förutsättningarna förgöratt om man en en
bred politisk debatt på den nationella politiska nivån framståroch den europeiska, den

i inte särskilt dager. Fortfarande tenderar Europafrågor ha ellersenare en gynnsam
framställs administratörer och tekniskha slagsida, politiskadeexperterna attav som en
aktörerna heterogent organiserade och spelreglerna okända förär det flertaletär stora

" Gullan Gidlund, 1994."Partiñnansiering mångfald.ochpolitisk En internationellöversikt" i Det øfentliga
stödettill partierna. Inriktning ochomfattning.ESO.Ds 1994:31.
z RudyAndeweg,1994."TheReshapingof NationalPartySystems"i Politics.SpecialWestEuropean Issueon
theCrisisof Representationin Europe.Vol.l8, No.3:58-77.
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underlättas inte svårt uppfatta den genuinamedborgare. Detta det är attattav var euro-
förhållande förklaras bristen påförs: till viss del kanpeiska debatten ett avsom

medier. fortfarande uppfattas tekno-Europatäckande Dehousse konstaterar EUatt vara
"intem":kratisk och

with membershipconñnedEuropeanpolitical primarily closedshop,The system seenasa
politicalespousingthedefenceof national sectoralinterests,andnotto experts asa arenaor

discussed."beairedandwhich differentconceptionsof publicinterestwithin can

förmågandå Finns inte enbartde politiska partierna EU-arenanfungerarHur att
också frågaintegrationen, drivkrafter itill den europeiskasig utan omvaraanpassa

frågan idet finns kapacitet det nuvarandeutvecklingen EU Här är ytterst omav
för medborgarnas opinioner.partiväsendet kanaleratt vara

partiernaskapat behov hos de politiskaeuropeiska integrationen och EU harDen att
politiskaeffektivt kunna överblicka det aktuellaplattformar förutveckla attnya mer

transnationellt partisam-likasinnade nationella partierSamverkan mellanlandskapet. -
för lösningarförutsättningar frnnatill syfte skapaarbete har attatt gemensamma-

fördjupas.integrationenroll inom EU och bidra tillförstärka partiernasproblem, att
finnsförknippat med och I EPpartisarnarbete" EU EP."transnationelltBegreppet är ett

partigrupper endast konturernapartier representerade i ochpolitiska ännuantal ger avsom
transnationellt partisystem.dock konstituerapartisystem. kaneuropeiskt De sägas ettett

beskrivning aktiviteter inom EG/EU:i följande dePridham specificeratGeoffrey som avses

ideological from different memberof the tendencywhereby political parties same.. understoodthattheirEuropean-policypositions.hamoniseandcountriesseek presentto
ofinstitutional thewithin the frameworkof theevolvingthis activity conducted structure

bethe EuropanParliamentEP. Thiswith referenceEEC, specifically to processmay
"integrative".4°beeingconsideredin broadtermsas

från frivilliga kontakteri till skillnad tidigareEU har,nationsgränsemaPartisamarbetet över
utvecklingen inomkonstitutionella EU.likasinnade partier, nödvändiggjorts denmellan av

Dåbildades. formerade deförsamlingenfasen kom redan denförstaDen när gemensamma
kristdemokratiskochnämligen socialistisk-, liberal-första parlamentsgruppema, enen en

dominerande i medlemsländerna."politiska familjer"det vill desäga tre varsomgrupp -
åskådning.politisksåledes inte tillhörighetPartigruppema byggde nationell utan

43 AltemativesCommunity:Are there the1994."Constitutional the EuropeanRenaudDehousse, Reform to
in Europe.Vol.l8,theCrisisof RepresentationMajoritarianAvenue" i Politics.SpeciallssueWestEuropean on

No.3:ll8-157.
lbid. op.cit., 125.s.

Om 1993,"Politiskapartierpartisamarbete 1992 GullanGidlund,transnationellt GullanGidlund, ettase: -
Hermods.Malmö:Liberfritt liv" i JanerikGidlundred. Den politiska konserten.Europas nya

46 Cooperation theand TransnationalPartyPridham,1982. "Christian ConservativesGeoffrey Democrats,
Eruopean PoliticsLayton-Henryed. Conservative inCentre-ForwardandCentre-Right", i ZigCommunity:

LondonMacmillan.op.cit., 318.WesternEurope. s.
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fasen inträddeDen andra direktvalsreformen förestående undernär 1970-talet.näravar
dåPartierna upplevde behovökat samordning och organisering Europavalen. Deett av av

europeiska samarbetsorganisationema de europeiska federationema bildades, bestående- -
medlemsländemas likasinnade partier och respektive parlamentsgrupp. Tidigare relativtav

eller informella kontaktverksamheter institutionaliserades. socialdemokratiskaDesvaga
partierna bildade 1974 Confederation of Socialist Parties of the European Community De.kristdemokratiska institutionaliserade partiledarmöten i The ConferencePermanent redan

år1970 och bildade europeisk parti, European Peoples Party EPP. EPPettsex senare
blev därmed den första europeiska partibildningen inom EU och milstolpe i tänkbaren en

Ävenutveckling i riktning europeiskt partisystem. liberaladen parlamentsgruppenmot ett
och liberala partierna inom EG samlades i partifederation, några årefter meden egen

årregelbundna informella partiledarmöten. bildadeDen 1972 samarbetsorganisationenmen
döptes till the Liberal Federation ofEuropean Democrats ELD, European Liberal,senare
Democratic and Reform Parties ELDR. Detta andra hade med denäven görasteg att
breddning och fördjupning den europeiska integrationen inleddes under denna tid.av som

tredje fasen i det transnationella samarbete inom utvecklades följdDen EU som en av
bildandet unionen. Behovet ytterligare fördjupning samarbetet i de europeiskaav av av

några månadersamarbetsorganisationema blev uppenbart. Under loppet ombildades denav
socialistiska konfederationen till europeiska parti The of SocialistsParty Europeanett -

den liberala motsvarigheten konstituerade europeiskt liberaltPES; parti Theett -
Liberal, and Reform Därtill bildadeEuropean Democrat Party ELDR. det gröna

europeiska nätverket fastare sammanslutning i federation The FederationEuropeanen en -
Parties.of Green

Politiska partiers ambitioner vad gäller spela central roll i unionen skrevs iävenatt en
Maastrichtfördraget:

nivåpartier europeisk integrationsfaktorPolitiska viktiga inom unionen.Deär somen
bidrar till skapa europeisktmedvetandeoch till uttrycka unionsmedborgarnasatt ett att
politiskavilja an.138a.

Partiers integrativa förmåga kommit i skymundan litteraturen.har i den statsvetenskapliga I
stället har konflikperspektivet dominerat och partier har resultat skiljelinjer isetts som av
valmanskåren partiers förmågaoch kanaler för specifika intressen. det emellertidYtterst är

mobilisera bidragit till varit integrationsagenterde viktiga lokala samhällen,att attsom av
enhetsstater eller federationer. Seymour Lipset och Stein Rokkan i klassisk studieangav en
två kännetecknande drag hos partier, vilka lägger grunden för rollen integrations-som

vid nationsbyggande. det första etablerar varje parti kontaktnät länkarFöragenter ett som
lokala miljöer omkring i landet. nätverk möjliggör stärkandeDetta denruntsamman av

nationella identiteten. det andra själva konkurrensenFör mellan partierna grogrundutgör en
för styrandet det politiska striden olika politiskamellan före-sätta överatt systemetav
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trädare. Till detta kan läggas partiernas inbegriper huvudfrågoratt ärprogram som
för riket; förhållande främjar uppträdande och motverkarett gemensamtgemensamma som

lokala regionala profiler-ingar.och
europeiskt perspektiv förmågaI partiers till integration införsätts utomordentligett en

Ärutmaning. det möjligt för partier har sina i den nationella politiska myllanrötter attsom
från förhållandevis ideologisk utifrån huvudsakligen europeisktetten samsyn, agera
perspektiv Partierna tvivel flera integrationsfaktorerär inom unionen. Däremotutan en av
har partierna i hittillsEP varken varit särskilt framträdande pådrivandeeller faktorer i den
europeiska integrationen. Till del har det konstitutionella orsaker, främst bristenen
möjligheter inflytandeha avgörande regeringsbildning ingåoch i oppositionatt ett en en
eller regeringsunderlag. För ledamöterna i de parlamentsgruppema har, dettastörsta tillett

stärkandet parlamentets position inneburit ställt enigheten i parlamentettrots, attav man
partipolitiska hänsyn. detta framväxtenI sammanhang och utvecklingenöver denär av

informella dominerande koalitionen vitalt intresse. Samarbetsförmågan tvåmellan deav
parlamentsgruppema i socialistgruppenEP och den kristdemokratiskastörsta parti--

vilar på deras majoriteters positiva tilltro till Europas enande,gruppen gemensamma-
båda gårvilket de i fronten för fördjupning unionen. Därmed har integra-gör att av

tionssträvandena iStyrkan detta samarbete ofta tillsammans med den libe-ävengynnats.
manifesteras irala gruppen EP:s "talamanskonferens" där alla viktiga organisatoriskaäven

beslut fattas bl. fördelning uppdrag.a. av
såledeskan konstateras partierna inomDet EU har lagt god grund föratt en

integrationsarbetet. enlighet med LipsetI och Rokkans modell för nationsbyggandet har de
nivåeuropeisk nätverk förbyggt stärka den europeiska identiteten. harDeattupp- -

ofta enighet före partipolitiska hänsyn för inflytandeöka EP:s i unionen.satt att
intedetta saknas faktorer motverkar europeiskt uppträdande. det förstaTrots Förettsom

detta transnationella samarbete inte utpräglande för samtliga hundradrygt partierär ärsom
representerade såi EP. Det de "partifamiljema" kanske inte förvånande harär större som
hunnit längst i nätverksbyggandet och med formulera valplattformar införatt gemensamma
Europavalen. växande antal ledamöter känner sig någonEtt inte höra hemma i ochgrupp

såtillhör kallade frånde oberoende, alternativt tenderar flytta den efter denatt ena gruppen
andra. det andra har de europeiska partiema/federationema svårigheterFör ochatt styra

sinasamordna respektive parlamentsgrupper och nationella medlemspartier. Parlaments-
svårigheterpräglas EP:s arbetssätt; organisationsprincip inte låterutangrupperna av en som

sig kontrolleras. Vissa framsteg uppnåttshar i samordningen valkampanjer och val-av
fortfarande europeiskadessa partier relativt lösa konstruktioner.ärprogram, men

det tredje har de politiskaFör partierna fortfarande nationellt beteende inte minstett som
manifesteras nationella nomineringar nationelltoch uppträdande i valkampan-ettgenom

småjema. Särskilt i och i regeringsbärande partier transnationellttenderar parti-stater
samarbete metod för nationella partier hävda sitt intressen.lands Dennaattses som en

47Seymour,Martin,Lipset SteinRokkan,1967."CleavageStructures:PartySystems,andVoterAlignments:
An Introduction"i Lipset Rokkaneds. Systemsand Alignments: NationalParty Voter Cross Perspectives.
NewYork: TheFreeePress.
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vidtar utanförmotåtgärd, partier och riksdagsledamöterpartidiplomatiska strategi är somen
Sveriges makt"för öka eller bevaraintemationaliserad världi alltmerlandets gränser, atten

maktpositioner".sina nationellasamtidigti världen och värna om
oftauppnås brukar dettaenighet inte i parlamentsgruppvisarUndersökningar att enom

väg. andra lojalitetergår finnsdelegation sin Detnågon nationell ävenbero att egen
så detdå nationellt intresse starktexempelvispartigrupp, ärenigheten ihotar attettensom

eller alliansertillhörighet till utskottellersamtliga parlamentsgrupper, närskär rakt genom
tillhör.parlamentsgruppöverordnad denolika slag blir som manav

skulle innebärai EUmed reell partikonkurrenseuropeiskt partisystemFormeringen ettav
nödvändig försådan utveckling tordepolitik.i europeisk Entydlig profilering attvaraen

står ochpartierna förfrågor de visionerpolitiska ochidentifiera deskall kunnaväljarna som
måste sig politisktutsträckningi stigandepartiernainnebärvill genomföra. Det etttaatt

för europeiskförutsättningarnamedvetenhetkunskap ochförmedlaförledarskap att om
politik.

till mednäringslivsintressenekonomiska,företrädesvisintressenvissaMedan synes
politiskanivå sociala ochpå europeisk har olikastrategier för inflytandefunnitharlätthet

viktigden europeiska Enfrån nationella tillsvårare skifta denbetydligtrörelser att arenan.
policybildning skerpolitik ocheuropeiskanpassningsådanförförutsättning är att meren

"öra".5°fått EU:sframgångsrika och harhittills dentycksMiljörörelseninom EU. mestvara
påtaglig. strukturerNyaorganisationermånga traditionellahos ärräckviddenbristandeDen

kollektivaaktionerPolitiska ochmedia.exponerade iblibehovhar protesterattav
både hosi media ochuppmärksamhetenhårdare konkurrensbetydligtidagaktioner har om

normaliseringtillvänjningskettl970-talet. har1960- och Detunderallmänheten än enen -
fortfarandeinflytandekanalerinvanda"tröghetsfaktor"viktig ärEn attprotesten. annanav

Anpassningsstrategier fördröjssamarbetet."mellanstatligadetintakta ideltill ären
därvidlag.

förespråkaregår mellanlång tillbakatidsedan relativtpåtagliga skiljelinjenDen mest en
skiljelinjenöverstatlighet. Densamarbete ochmellanstatligtsuveränitet ochnationellför

tycksEUlång tid framöver. Menförlandskapet ettpolitiskadominera dettorde vara
modemise-uppleverallmäntibland Europaskaparprojekt somgrupperorosom

Modernisering handlaridentiteter.livsbetingelser ochsinahotringsprocessen motettsom
handlarkunskap,infrastruktur ochteknologisk tillväxt,ochekonomisk utanendastinte om

SteneloLars-Göran43 i GöteHanssonpartidiplomati""lntemationaliseringochsvensk1990.MagnusJemeck,
Op.cit,s.l5l.Stockholm:Carlssons.internationalisering.red. Makt och

Secondedition.49 Parliament.TheShacketon,1992. EuropeanMichaelRichardCorbett,FrancisJacobs,
1979-1980i EPdelegationemanationellahosde tolvröstningsbeteendeStudier störstaHarlow: Longman. av

nationellröstningsbeteendeitill skillnaderförklaring änpartigruppstillhörighet starkaredock ärvisar att en
theMembersofAnalysisofInterest AnIdeology National1983. "PartisanHurwitz,identitet.Se Leon or

Regional ResponsesPublic Policy.The Harmonization European toi Hurwitz,Parliament",European
GreenwoodPress.Westpon:TransnationalChallenges,

Perspective".5° SocialMovementReflectionsfromConflict:Europeanisationof1995."TheSidneyTarrow, a
No.2:223-251.Vol.l8.Politics,WestEuropean

5 Ibid.
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i gradhög det urbana livet, social och geografisk rörlighet kort livsstilar.sagtom om-
Motståndet kommer framför frånEU allt landsbygdens lågutbildadefolk, arbetare ochmot

Åkesig förlorare i den utvecklingen. Daun konstaterar frågangrupper som attser som om
europeiska identiteten uttryck för "modemitetens samhörighet"är ett änen snarare

"mångfaldens gemenskapkulturella I denna konfliktdimension tycks de politiska elitema
i utsträckning tagit ställning för modemiseringsprojektet, medan de tveksamma ochstor
motståndarna fåhar organiserade politiska kanaler. Hittills har folkomröstningarna varit de
viktigaste kanalerna for missnöjet modemiseringen. Denna konfliktlinje kommermot

fåsannolikt betydelse för hur EU integrationsprojektetäven utvecklas.stor som

Nationella parlamentet och EU

I detta och nästkommande avsnitt diskuteras frågeställningarrad relationenrören som
mellan nationella regeringarparlament, och institutioner. VilkaEU:s konstitutionella regler

de nationella parlamentens medverkan i unionens beslutsprocesser samrådetHur kanstyr
mellan riksdag och regering organiseras Hur det i andra länder nationellaBör deutser

fåparlamenten utökad roll unionens institutioner fattar beslutnären

Nationella parlament och regeringar i EU

En inriktning inom modern statsvetenskaplig forskning visar det inte finnsävenatt om
något nödvändigt och omedelbart samband mellan konstitutionella spelregler och politiskt

betydelse.beteende påtagligregelsystemen ofta relationenVad gäller mellan EU ochär av
medlemsstaterna kan erinras nationellade parlamenten har ratifrcerat de fördragattom som

institutioner.skapat den Europeiska unionens konstitutionelltEtt samband deärannat
nationella parlamentens respektive regering. exempelvis tänkbartDeträtt avsätta äratt att

ministerrådet påverkasmajoritetsläget i parlament byter regeringnär ett ut moten en annan.
också rådets sakfrågor förändras.Därmed kan ställningstagande i viktiga

ocksåKonstitutionella regler har påverkaravgörande betydelse de den relativaattgenom
förekomsten minoritets- majoritetsregeringar.och vanligt parlamentetDet haär attav anses

inflytande regeringen inte har stöd majoritet parlamentsledamöterna.större när Närav en av
regeringen inte har majoritet förmodligen ocksåökar risken för regeringen ochatten egen

Åke52 Daun,1992. europeiskidentiteten.Den Stockholm:RabénochSjögren.
53 ocksåpolitiskaeliter läggerAtt vikt depolitiskaspelreglernaharvisats Björn Sydow,1989,Vägenstor av von
till enkammarriksdagen:Demokratiskfärfattningspolitik Sverige1944-1968.Stockholm:Tidensförlag.i
s l Kommissionens till reflektionsgruppenarbetsgruppen inför denkommanderegeringskonferensenrapport
redovisas nationellaparlamentenligtartiklar i fördragendirekt medverkarvid nio olika beslutinomatt typerav

ocksåEU. Förutomratifrceringgällerdet bl godkännandet konventionerinom dentredjepelarenoch intea av
minst vid genomförandet direktiv lagstiftning.via Kommissionens till Arbetsgruppen,Rapportav
"Regeringskonferensen1996"Maj 1995, 27.s.
55 konkreta pågåendeDe reglernavarierar. parlamentens under valperiod respektiverätt även avsättaattmen
regeringskiljer frånmedlemsstaternaskonstitutioner dei SchweizochUSA.Här inteextra-ordinärat.ex. avses
åtgärder riksrätt och motsvarande.Jfr Michael Laver and Schoñeld, 1990.Norman Mulripartysom
Government:ThePoliticsof Coalitionin Europe.Oxford:OxfordUniversityPress.
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ministerrådet.frågor beslutasståndpunkter iolikaskall hamnaparlamentet som av
det gällersärskild viktregelsystemforskning visar närStatsvetenskaplig är attatt tre av

minoritetsregeringar: parlamentetsmajoritets- ochi förekomstenskillnaderförklara av
tillsätts.för hur regeringen Iutformning och reglernautskottsorganisation, valsystemets

proportionella val-utskottsväsenden,starkajämförelsevisDanmark bidrarSverige och
skall ha uttalat stödpå regeringsbildareavsaknaden kravoch ettatt av ensystem enav

minoritetsregeringar.försannolikhetentill ökamajoritet i parlamenten att
efterkrigstiden haft flestunderDanmarkdetnuvarande medlemsstater ärEU:sAv som

Danmark harbidragit till detminoritetsregeringarf förhållande har ärDetta att som
regeringensparlamentarisk kontrollförkända modellenden kanskeutvecklat mest av

ministerrådetiInför beslutMarkedsudvalget.Europaudvalget f.d.inom EU:agerande
vikt inomalla förslagdetta utskottministrarna medsamråder danskaoch degranskar avom

EU.
för parlamentetsnämndnågon utskott ellerformharAlla medlemsstater somavnumera

Österrikerådet. och harFinlandinför beslut i Iregeringensamråda medskallräkning man
EU-frågor.isamrådet med regeringenockså handläggaordinarie utskottöverlåtit attett

samrådsorganÖvriga nämnd för detta. Dessaellersärskilt utskottinrättatländer har ett
Två brukarfaktorerbeslutskompetens.sammansättning ochfrågabåde ivarierar somom

minoritets-förekomstdels högvariationtill dennaförklaringar ärnämnas avensom

huruvidasåledes med56 vissa länder har göravanliga iminoritetsregeringar attförklaring till ärEn att
minskardet dessaså falletäri parlamentet.Argumentetärpåverkabeslutenkan attoppositionspartiema om

Medutskottsorganisation.syftar parlamentensFörklaringenregeringen.sitta ipartiers behov attav
departementensungefärmedutskottutskott,för tillfälligaständigai stället motsvararspecialiseradeoch som

möjlighetoppositionensökarordförandepostemafördelning attproportionellverksamhetsområdeochmed aven
iminoritetsregeringar vanligarevarför ärtill förklaraDettabidrarpolitiskabesluten.inflytande de attöverutöva

Cambridge:CambridgeRule.andMajority1990.Minørity GovernmentStrom,i andra.SeKaarevissaländerän
ochproportionellt valsystemkombinationenförmodligenvikt ettUniversity Av ärPress. än större av

negativMedparlamentarism."negativ"principenbasisutformaderegeringsbildningsregler omav
behövervinnaregeringeninteundermålig parlamentarismforminte utan att enparlamentarism avenmenas

krävsparlamentarism,"positiv"tillträda. alternativet,kunna l attparlamentetfori ennymajoritet rösterna attav
Torbjörn Bergman,parlamentet.Semajoritetiellerabsolutmed relativomröstningvinnerregeringförst enen

MinorityAnalysis of WinningAnCoalition Formation:GoalsRules and Party inCanstitutional1995.
UmeåUniversity.PoliticalScience,Umeå: ofSweden. DepartmentinGovernment:

ledersådant detvanligen57 Storbritannien valsystemetiexempel. exempel är attLåt någraandra Ett ärattossge
utskott.personvalsinslagochstarkamedproportionellavali huvudsakTysklandharmajoritetsregering.till en

allahälftenmajoritet,dvsabsolut änväljasregeringskaocksåfinns krav avDär meravattett av enen ny
majoritetsregeringar.uteslutandebildasgrund dettaDelvis nästanBundestag.i parlamentetmedlemmar av

Tyskland".Belgien ochi Frankrike,"Valsystemet1994.Olof Petersson,de tyska valsystemetOm se
iblandning valvanligenvalsystembetecknas23-28. DettaVøI.97:StatsvetenskapligTidrkrift. avsom en

proportionellti praktikenvisar detanalysval Peterssons är ettproportionellaochenmansvalkretsar sommen
valsystem.
s 58.Strom,aa,s.

Dettai allmänna59 diskussionenförsEuropautskottsamrådsorganalternativt termer.närNedananvändstermen
närrmd.Förmeningsådana egentligi ärutskottoch attformelltsamrådsorganinnefatta ärkan ensett somsom

specifikt ellerutskottnödvändigttillfällenvid vissa nämnaoklarheter det ettledatill atti sin inteska ärdetta tur
nämndvid namn.en
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regeringar och därmed parlament förhållandestarkt i till regeringsmakten,ärett delssom
inhemskgraden oenighet EU-medlemskapets vara.eller icke Till detta kanav om vara

läggas tredje faktor det etablerad federal strukturär och tradition aktivaen om en en av-
delstatsregeringar. Delstatemas konstitutionella själva besluta i frågorrätt att rörsom

utbildning,kultur, frågor dennagör kommer pånär EU:s dagordningetc, att typ ärav upp
regeringarna därmed tydligare bundna sina konstitutioner desätt somett än staterav
Danmark och Sverige där nivånden regionala saknar beslutskompetensfmotsvarande

beskrivning tvåDenna väl in EU:s federalastämmer medlemsstater, Tyskland ochtreav
Österrike. den tredje,I Belgien, den federala konstitutionenär helt och konsekvensernany

de federala inslagen i Belgiens författning rapport.redovisas i dennaav nya

Kriterier för samrådsorganenjämförelse av
SverigeI det EU-nämnden för riksdagens räkning samrådär för medsom ansvarar

ministerrådetregeringen inför beslut i fåFör bred överblick alternativa lösningaratt en av
komparativaoch det sakläget granskas i samrådsförfarandetdenna i samtligauppsats

femton medlemsstater. utgångspunktEn möjlig för jämförelse dessa begreppetären av
"den politiska dagordningen". Begreppet syftar i allmänhet på frågorde blir föremålsom
för behandlingdebatt, och beslut i politiska frågorFöljande därvid centrala: Vad;ärorgan.

NärVem; Var får fråganoch I detta sammanhang syfta frågorvad vilka dvsom -
vilka pelare föremål samråd.EU:s för Frågan syftar på frånär vilkaav som om vem som-
parlamentets sida deltar i samråd. Frågandetta handlar samrådsorganetsom omvar

frågormöjlighet hänskjuta till debatt i plenum i parlamentet. sista frågorna,Denatt när,av

°° DavidJudge,1995."TheFailureof NationalParliaments".WestEuropeanPolitics.Vol.l8. N0.3:83-84.
6 Jfr AndreasMaurer,1995."NationalParliarnentsandtheEuropeanUnion".Paperpresented theConferenceat

National Parliamentsand the European WroxtonCollege,Union, Oxfordshire,UK, 18-19 November,on s.
10-1
z förhållandevisbyggerDetta definition begreppetfederalismvilket mångasnäv i sig inrymmer olikaen av
företeelser.Gränsdragningama inte strikta. T.ex. brukar det hävdas Spanienär federalti allt tilläratt utom

Daniel Elazared., l99l. FederalSystemsof the World, 227. ocksåSe Wolframnamnet, Kaiser,1995.se s.
"Austria theEuropeanUnion".Journal CommonMarket Studies.Vol.33: På411-425. sidan416 hävdas

Österrike grund delstatemasbegränsadeinflytandei praktiken decentraliseradenhetsstat.att är Dettordeav en
Österrikeemellertid allmänt vedertaget Belgien,Tyskland och räknas unionens federalaattvara tresom

medlemsstater.
63 federalaDen konstitutionenbeslutades1993 träddei kraft förstefterparlamentsvaleti maj 1995.nya men
LievenDe Winter ochThierry 1995.Laurent, "TheBelgianParliamentandEuropeanIntegration".Journal of

Studies.Legislative Vol.l. No. 90,not
64För den önskar detaljeradgenomgång densvenskaEU-nämndenshittillsvarandearbeteochsom en av en
jämförelsemeddendanskamotsvarigheten,Europaudvalget,kan rekommenderastudien HansHegelandav
och IngvarMattson,1995."Att ord laget.medi EnjämförelsemellanEU-närnndenochEuropaudvalget",ett
StatsvetenskapligTidskrift.Vol.98. No.4.Detkani sammanhanget HegelandochMattsonnämnasatt attmenar
detdanskautskottetsstarkaställningbl följd denrelativt danskaär regeringsmakten.a en av svaga
65 frånDessakriterier hämtade artikelär JonasHinnfors, 1992."Dagordningsbegreppetstatsvetarenen av -Ordning kaos"eller StatsvetenskapligTidskrift.Vol.95: 377-390.
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finnskommer in i unionens beslutsprocess. Härvilket skede parlamentetmed ihar göraatt
särskilt nedan.behandlasproblem. Deparlamentenför gemensamma

frågan vilken utsträckningigranskasfyra kriterierde nämnts ävenFörutom omsom ovan
parlamentet kan bindaeller detparlamentethur mycket representerarorgan som

bindaministerrådet. läsaren ordeti Här börvisst ageranderegeringen till notera attett
förpliktigad följaregeringensituation därbeskrivaanvänds för attatt vara enansesen

samråd. dock inte heltför Detparlamentet eller dess ärmajoritetsrekommendation organav
samrådet denna karaktär.fastställai praktikenokomplicerat när äratt av

regering.respektive Enprincip oförhindradei avsättanationella parlamenten ärDe att
fast imajoritet lagtståndpunkt parlamentetsfrånavvikerregering somensom

formell mening därmed allaförsåledes detta. I ärsamrådsförfarandet kan avsättas en
bindningemellertid gradenpraktiken kommerparlament. Ibundna sinaregeringar attavav

någotagerande tolererasminoritetsregeringshuruvidaföljdbland avannat enavvara en
majoritets-partiet ipartierna elleralternativt huruvidaoppositionspartier,någraeller en

eller inte.regering är överens
ochsina parlamentregeringar bundnagår hävda allasåledes ärdet attTrots attatt avatt

parlamentariska styrke-regeringensberoendebindning främstdennainnebörden är avav
samråds-vidgällervilken praxisregler ochoviktigt vilkainteposition detär som

parlamentariskafrån regeringens allmännasamrådsförfarandetsärskiljerviförfarandet. Om
Österrike statsrättsligafinns deti Tyskland ochendastställning kan konstateras att

samrådsorgan. Danmarkståndpunktregeringen tillbinderbestämmelser taget ettavensom
konstitutionen elleråterfinns i ärsådant dock dettaocksåi praktikenhar attutansystem,ett

lagstiftning.detaljreglerat i annan
regeringenbinda den svenska ärEU-nämnden kanden svenskaHuruvida meranses

framgår så intenämndeninrättandet ärföregickUtifrån förarbeten attdeoklart. avsom
ordförandenordning därnämnden,avsikten dockpraxis harI numeragenom en

denuppfattaskunna görkommiti nämnden,majoritetsläget ettsammanfattar att som om
stårdettolkasförfarande kanfölja. Nämndensskallregeringen attuttalande som omsom
frånregeringen avvikerrekommendationfölja nämndensinteregeringen fritt attmen omatt

så inte sker harförklaring. Omnöjaktigefterhandiskall dendenna avge en
misstroendeförklaringförslagmöjlighet väckasedvanligoppositionspartiema mot ettatt om

helhet.i sinregeringendärmedstatsministern ochstatsråd ellerenskilt motmot
Österrike iTyskland ochi Danmark,också regeringamaemellertidsaken hörTill att

respektive parlamentsöverenskommits medfrån linjeavvikakanbrådskande fall en som
Även iunderhand ochsamrådsorganetregeringama hoskansamrådsorgan. här t.o.m.

komplicerassaklägetegentligasådant Detförgodkännandesökaefterhand avsteg.ett

Konsti-1993:14, 245 och65 EG, SOUGrundlagsutredningeninförgrundlagar"och våraSe "EG s.t.ex.
uttalandeinteriksdagsorganshävdardärutskottetdelsl994/95:KU22, 15,betänkande att etttutionsutskottets s.

företrädautgåfrån regeringenintekommerdels kanriksdagen. attbindandeför helabli att enannankan att man
samrådet uttryckför.vidnämndenden gettän somsyn

också riksdagsordningen67 6:5, 6:7regeringsformen12:4 seifinnsbestämt samtmisstroendeförklaringOm
5:8.3:17och
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ytterligare det faktum det relationen samrådsorganetmellanär ochnäratt ytterstav
regeringen ställs sin det egentliga sakläget klargörs. Sverige,l Tyskland ochspets, som
Österrike har de nuvarande bestämmelserna endast tillämpats kortare tid bådeochen
regelsystemet och praxis kan komma påverkas eventuella konflikter mellanatt av
regeringarna och parlamentens majoritet.

har iMot denna bakgrund denna studie valts följande avvägning. Graden bindningav
samrådetdelas in i kategorier: bindning där handlar informations-närmasttre svag om

samrådetutbyte, mellanførm där betydelse för regeringens ställnings-en anses vara av
i rådet, samrådet utifråntaganden och bindning där istark mandat vilketutmynnar etten

regeringen påpekashar Det bör dock det inom respektive kategori sigäven röratt attagera.
glidande samrådskala eller mindre bindande natur.om en en av av mer

samrådsförfarandenfemtonEn jämförelse av
Utifrån de presenterade kriterierna det möjligt följande tabell hurär överatt presenteraovan

nationella samrådet regeringardet mellan och parlament f.n. ordnat i de femtonär
2. innehållmedlemsstaterna Tabell För förklara tabellen och belysa dess kanse detatt

frånlämpligt diskutera kolumnerna till höger. samband med dettaIvänsterattvara ges
några exempel belyser variationen mellan femtonde parlamenten och derassom sam-
rådsorgan.

från visar inteförsta kolumnen räknat det självklart bara ledamöterDen vänster äratt att
nationella Members of Parliament, i samrådet. bådedet parlamentet MP skall delta Iav

frånBelgien och Grekland deltar ledamöter Europaparlamentet fullvärdigaMEP som
påmedlemmar. det engelska överhusets of Lords utskott och Irland kanI House

fritt delta i överläggningama TysklandsEuropaparlamentets ledamöter Irösträtt.utanmen
frånledamöter Europaparlamentet medlemmar Europautskottet,Bundestag är t.o.m. av

Österrike samråds-delstaterna direkt involverade idock ha I Länderärrösträtt.attutan
fråga i sigderas och för relativt begränsade beslutskompetens.rörprocessen om en

68 såvälTabell denförklarandediskussionen sammanfattning flertal ochiblanddelvis2 bygger ettsom en av
motsägelsefullakällor. Till dettaskaläggas dei varjelandkanfinnasinslag inte täcksin i dennaenklaatt som

itabell.Ett exempel utskotteti BelgiensChambrekan de belgiskamedlemmarna Europaparlamentetär att av
frågorskriftliga till regeringen sedanpubliceras.Vi har, svårigheterställa alla och undantag,trotsvarssvar

bedömt tabellen tjänar sitt huvudsyfte,nämligen visa den variation finns de femtonhosatt att som
sarnrådsorgan.medlemsstaternaochviktiga likheterochskillnadermellanEU-nämndenochandranationella De

följande:källor Judge, 79400; Maurer, Matti WibergochTapio Raunio,1995."Cettainlyanväntär a;aa,s. a
Trouble-Maker:The Finnish Adaption EU". presentedNo Parliamenfs the Paper the Conferenceto at on

National Parliamentsand the Wroxton College, Oxfordshire,UK, 18-19European Union, November;
Affairs Committeesof of the MemberStates", 1995,"European theParliarnents June DireetarateGeneralfor

ocksåand Delegalions, Se JournalCommittee.: EuropeanParliament. of legislative Studies,temanumretav
1995.Vol.l. No. "NationalParliaments theEuropeanUnion",redaktörPhilip Norton;RogerMorganochand
Clare Toneed., 1996. and The Parliament PoliticalParliament: Partier. European the Life of Europe.in
London:Macmillan.



samrådsorgan frågorförde nationella parlamentenskriterier ochTabell Fyra som
ministerrådet.beslutas i

GradVarPelareVad av
Två bindningTre PlenumVem Ett

Belgien
Nej Nej JaChambre MP/MEP Ja

Ja Nej Nej JaMPSenat

uJa JaDanmark MP Ja

Ja JaFinland MP

Frankrike
Nej NejJaAssemblée MP
Nej Nej JaMP JaSénat
Nej NejGrekland MP/MEP Ja

JaMP/MEP Ja JaIrland

Italien
Nej NejJaCamera MP uNej NejJaMPSenato

Ja JaLuxemburg MP D
Nederländerna

pell ll, 3eJa JaMPTweedeKamer
3epell ll,Ja JaMPEersteKamer

lNej NejJaMPPortugal D
INej NejJaSpanien MP D

Storbritannien
Nej NejJaMPCommons

uNejNejMP/MEP JaLords
Ja JaSverige MP

Tyskland
Ja JaMP/MEPBundestag

NejJaMPBundesrat
Österrike

lIIJaJaNationalrat MP
JaMP JaBundesrat

vissaLand lLänder

Svagbindning: lGradav
Mellanform

lll Stark
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följandeDe kolumnerna under rubriken "pelare" visar det inte i alla ländertre äratt som- -
EU-frågorförutskottet har till samråd inom allaEU:s pelare.rätt Inom den förstatre

pelaren, dvs EG med den inre marknaden, någonhar alla regeringar form samråd medav
Europautskottet. två,Inom de andra den utrikes och säkerhetspolitiken ochgemensamma
den tredje pelarens rättsliga inrikesfrågoroch asyl, polissamarbete, etc det lika vanligtär

utskottet inte har samråd.automatisk till Läsaren bör dockrätt i Finland ochatt notera atten
Tyskland sker samråd inom den andra pelaren med motsvarigheterna till det svenska
Utrikesutskottet och inte i första hand med Europautskottet motsv..

femte kolumnen iDen tabellen handlar huruvida samrådsorganet kan frågorhänskjutaom
till idebatt parlamentets plenum. Som det bara i våraSverigeär källor intesynes som

sådan existerar. alltsåHär har dennämner rätt svenska EU-nämndenatt en en mer
begränsad samrådsorganenroll de andra inom unionen. Visserligenän dessa debatter,är
förutom i fallet med tyska Bundesrat, inte beslutande och bindande karaktär. ändåDet ärav
rimligt dra slutsatsen, de plenum tydligare roll samråd,för vadatt att änger en som arena

fallet i Sverige. för sigI och kan de ordinarieär utskotten och riksdagsledamötersom
samrådsfrågor.begära debatt i plenum gällervad Med nuvarande uppläggning riskerar dock

fådetta karaktären extra-ordinär åtgärd normalt inslag i ordinariedetänatt ettav en snarare
samrådet mellan riksdag och regering.

syftarKolumn huruvida bindning kan förekomma. Det vanliga detsägas är ärattsex
samrådsorganet i varierande grad binder regeringen, undantaget delstatemasärsom
kammare Bundesrat i Tyskland beslut fattasdär i plenum. vissaI länder det uppenbartär

bådesamrådet formellt ioch praktiken inte binda regeringen haratt utan mestanses
karaktären forum för informationsutbyte. iDetta tabellen markerat med romerskärettav en

åter i TysklandsI. I andra, Bundestag och Storbritanniens House of Commonsetta som
ståndpunktkan parlamentet i plenum uttrycka viss detta inte förpliktande fören men anses

Österrikesregeringen falletdet i Danmark, Tysklands Bundesrat ochsätt ärsom
Mellanformen har markerats tvåaNationalrat. med romersk II och den starkasteen

formen bindning med HI.treaav en
några länder kan parlamenten, i viss frågaI eller påverkaunder viss tid, regeringensen en

i ministerrådet.agerande Parlamenten i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har
exempelvis ålagt regeringen söka parlamentets godkännande innan övergår till detatt man
tredje i den ekonomiska unionenoch EMU. I Nederländerna gäller dettamonetärasteget

ocksåkrav generellt för ärenden faller inom den tredje pelaren. markeringenDäravsom
för tredje pelaren vad igäller Nederländerna Tabell 2.

Frankrike och Storbritannien tillämpar dessutom vad förstagäller pelaren, därett system,
rådetminister i kan medverkar tillanmäla beslut först parlamentetsnäratt etten man

granskning avslutad. Detta känt "Parliamentary Scrutinyär Reserve". innebärDetär som
inte nödvändigtvis parlamenten kan binda regeringarna till viss ståndpunkt införatt en en
omröstning, bara samrådet skall avslutat innan regeringen med fattaärutan att attvara om

beslut i ministerrådet. På denna punkt förefaller det brittiska underhusets ställningett vara
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ÖsterrikeochI.°° Också och TysklandDanmarkparlamentetsdet franskastarkare II än
länder uppfattasi dessaviktiga skillnadenmed denScrutiny Reserve,ha att trekan sägas

bindande.samrådet som
något detalj diskuteraisin platsöversikt kan detUtifrån allmännadenna att mervara

samråd. villlångtgående formen Detdenländer hari desamrådsförfarandet mest avtre som
förankringstarkregler förpraxis skapatenligt harkonstitutionellt ellerde avsäga, ensom
ocksårådet. valtVi harbeslut fattasinnanfolkvalda parlament atti sinaEU-politiken av

Finland.grannland,vårttitta östranärmare

samrådsförfarandepåexempelFyra
ursprungligenbildadesEuropautskottetdanskanuvarandeFöregångaren till detDanmark:

deförhandlingar medregeringensdanskafölja denuppgiftmedutskott attettsom
fickmedlemgick medDanmarkmedochEG. IgemenskapemaEuropeiska att som

eftertillkomEuropaudvalgettill överens-NamnbytetMarkedsudvalget.utskottet namnet
pågrundar sigarbetsformernuvarandeUtskottetsEuropeiska unionen.denkommelsen om
tillmotsvarigheti derasbestämmelserochtill EG/EUanslutningdanska lagenden om

praxisochbeslut närmaredanska utskottetdetharriksdagsordning. Dessutomvår genom
beslutskompetens. Danmark detI ärsinutvidgatpraktikenidefinierat och egen

Folketingetshänskjutas tillfrågor kanregeringenbinder ävenEuropautskottet omsom
förutom medsamråder dock regeringen,andra pelarendenInomför debatt.plenum

motsvarigheten till denutrikesfrågorförsamrådsorgansärskiltmedEuropautskottet, ett
också medsamråder regeringentredje pelaredenoch inomUtrikesnämndensvenska

Retsudvalget.
följande."rådetibehandlasfrågor skallför dedanskadenkorthetI är somprocessen

kommande EU-utskottetinformeratidigt stadiumförpliktigadRegeringen är att ett om
ståndpunkt införDanmarkssamråda utskottetmedvidareskallRegeringenförslag. om

intemajoritetmednås räcker detinte motrådet. enigheti Om attbeslut anses varaen
konstaterasförslag.regeringens Dettastödjaskallutskottetförregeringen avantasatt

imandatenrelativa andelpå partiernassummeringsinbaserarutskottsordföranden avsom
regeringenbindande,statsrättsligtformellt inteställningstagandeDetta ärFolketinget. men

ordinariesamrådsorganet haroch medmandatet. I statusändå bunden att somavvaraanses
i ibeslut plenumsamrådsfrågor förärendenandrabereda ändetutskott kan även rena

utskott.för övrigällerprocedurreglerenligt deFolketinget gasom

46-59Straightjacket",Constitutional69 LooseningtheandtheEU:Parliament"TheFrenchRizutto, s.Jfr Franco
92-109. iBäggeScmtiny",ParliamentaryConflict,PoliticalUnited Kingdom:"ThePhilip Norton. s.och

Vol.l. No.Studies,1995.øfLegislativeJournal
känt för detkanskebäst7° Markesudvalgetdåvarandedvs attutskottetHegelandoch Mattson, ärEnligt a.a,

dåvarandeEnhetsakten inommarknadens.k. inreinförandet densambandmedregeringenigick1986 emot av
EG.
7 HegelandochMattson,aa
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Finland: FinlandI det parlamentet, fårär Eduskunta, informationen i EU-frågor.som
Parlamentet kan själv välja vilket den vill delta i formulera ståndpunktsätt Finlandsatt
inför beslut ministerrådet.i ålagdRegeringen all nödvändig information såärett att attge

finskadet parlamentet kan med och bereda förslag kommer från kommissionen.vara som
detFörutom parlamentariska innebär måsteregeringen åtnjuta Eduskuntasattansvar som

samrådetförtroende i sig inte statsrättsligt bindande förär de finska ministrarna. Bedöm-
ningen detta, samrådet i Finland vidär jämförelse med flera andra samrådsorgantrots att en
förefaller praktisk-politisk betydelse.storvara av

Samrådsproceduren bygger främst dåutskotten, och framförallt Stora Utskottet och
motsvarigheten till den Utrikesutskott."svenska riksdagens Det Stora Utskottet behandlar
frågor i den första och tredje pelaren, medan Utrikesutskottet frågorhandhar inom den
andra pelaren. Statsministern skall också informera Stora Utskottet inför det Europeiska
rådets sammanträden. När det gäller lagstiftning direktiv förordningaroch förberetts isom

rådetsCoreper beredningsorgan får de berörda fackutskotten sig skriftligt till detyttra
Utskottet.Stora Denna möjlighet utnyttjas också. Ordföranden i Stora Utskottet summerar

parlamentarisk rekommendation majoritetsläget, isedan protokoll delgesen om som
regeringen. Lagförslag från kommissionen kan också diskuteras, inte beslutas imen om,
plenum i Eduskunta.

Tyskland: Den tyska regeringens information till parlamentet skall enligt grundlagen vara
allsidig tidig.och Tysklands Bundesrat, delstatsregeringarnas nationellrepresentanter
nivå, samrådhar till inom den första och den tredjerätt inte inom den andra pelaren.men

kuriositet iEn sammanhanget ledamöterna i kammarens EU-frågorär utskott för till-att
och kan direkt regeringen i respektivesättes Land delstat.avsättas Delstaternasav

regeringar har således direkt representation vid samråd inom två EU:s pelare.treen av
bindaBundesrat kan statsrättsligt den tyska regeringen till viss position i delen en

sakfrågor. fråga skall behandlasOm i ministerrådet helt eller delvis direkt förrören som en
delstaterna frågacentral Schwerpunkt, fallerim inom deras beslutskompetens, kansom

kräva regeringenkammaren den federala driver ståndpunkt.dess ocksåDet Bundesratäratt
har tolkningsföreträde vid tvistereventuella med regeringen hur utifrånsom om -

delstaternas perspektiv fråga sådancentral Vid dispyt kan två-kammaren meden en-
tredjedelars majoritet bekräfta ståndpunkt.sin tidigare för kammarenRepresentanter har
dessutom sitta med vid bordet ministerrådet frågorrätt i dessa diskuteras. Det harnäratt
hävdats Bundesrat lyckades få dessa rättigheter hota blockeraatt att attgenom
Maastrichtfördraget."

72WibergochRaunio, l traditionella gårlagstiftningsärenden utskottensbetänkandentill StoraUtskottetföra.a.
vidareberedninginnanärendenaslutligen i finskaplenumi det parlamentet.avgörs
73Coreperkan svenskauttydas De ständiga kommittéoch engelskaThe Committeerepresentantemassom
of PermanentRepresentativesi
7 ThomasSaalfeld,1995."TheGerman ofHouses ParliamentandEuropeanLegislation".Journal of Legislative
Studies.Vol. No. 3112-34.Påsidan30 hävdar fåSaalfeld Bundesratlyckades dessarättigheteratt attgenom
hota blockera Maastrichtfördraget.Jfr Klaus H. Goetz, 1995. "National Governanceand Europeanatt
Integration:IntergovemmentalRelations Germany".Journal of CommonMarketStudies.Vol. 33: 91-116.
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innan regeringen med ochBundestag, skallförsamlingen, ärfolkvaldadirektDen
frågan. Regeringenpå föreliggandesin den ärrådet, möjlighetbeslutar i att ge synges

rådet.beslutsfattande iförhandlingar ochståndpunkt ikammarensskyldig beaktaatt
position, det tordetill vissstatsrättsligt bundeninteblir regeringenDärmed menen

frånavvikitvarför denmåste motiverai efterhandi fallregeringeninnebära vartatt man
för.givit uttryckkammarensyn som

samråd regeringen detför medsärskilt utskotthaftsedan längeBundesratMedan ett var
sådantockså utskott.skulle haBundestagbeslutadesdetdecember 1992 ettförst i attsom

Europautskottetdet tyskautskotten. Närsamrådet ordinariemed deskeddedessInnan
samrådet "sitt"i medordinarie utskottendeviss kritikdetinrättades fanns mot atten

bredaredetaljfrågor saknadeoch över-mycket tillsig alltförbegränsadedepartement en
medsvårt samarbetskanalerde haftEU-frågoma. hade upprättaDessutomblick attöver

tillsetänkt detta.Europautskottetutskott. Det äroch dess attEuropaparlamentet EP nya
ibland jämlikardet främstafick detinrättadesEuropautskottet närmastNär status som

tidigare roll,behålla möjliga sinmånaordinarie utskottenEU-frågor. ärDe mestaatt avom
och i utsträck-i plenum,samrådsfrågor till debatthänskjutasjälva kunna storkande t.ex.

förmedsamordnande utskottkaraktärenEuropautskottet egetning har det ansvarav ennya
ärendegången denEU-frågorövergripandeEU-frågoma. ärFör attövergripandede mer

från Europautskottetrekommendation över-medtillsammansförslagkommissionens en
rekommendationutskottetsföljer kammarenVanligeni Bundestag. utantill plenumlämnas

samrådet för tillsepå hand handläggakan utskottet attbrådskande ärenden attdebatt. I egen
faller inomärendendock integällermöjligt. Dettaeffektivtså snabbt ochdetta är somsom

samråder respektivemediställetämnesområden, regeringendärutskottensordinariede
utskott.

Österrike präglats denhaÖsterrike: samrådsprocessen iUtformningen attavansesav
Österrike iparlamentsvaletiförlorade,medlem EU,blevinnanregeringen, kortsittande av

kammarennationellamajoritet i dentvå-tredjedelarshittillsvarandesinoktober 1994, -
SPÖ KristdemokraternaochSocialdemokraternatvå regeringspartiema,Nationalrat. De

Gröna ochDeÖVP, i parlamentet,två minsta partiernaderegeringsmaktenbehöll men
EU-frågor.samrådlångtgående iframförhandlakundeLiberalt forum LIFpartiet ett

Österrike kammares StoraNationalrat. Dennasig enbartbaserariRegeringsmakten
EU-frågor. kanutskotti alla DettainformerasregeringenskallHauptausschussUtskott av

dennai sinvisserligenRegeringen kan övergeposition.vissregeringen för turbinda en
utskottetberedning inomsamråd mindremedså fall ske iskall idettaposition, somenmen

frånavvikelser denEventuellaministerrådet.iageranderegeringensföljerfortlöpande
skäl för detta.särskildadet finnsendast skeskall dockståndpunkten närförutbestämda

fråganågon berörÖsterrikes yttrandenhar närBundesratfederala kammare rätt att avge
dendenförsamling liknardennasammansättningenbeslutskompetens.dess avav

Österrikeockså75 i använts:redovisningen lägetharförvid tabellenikällorFörutomde avnoten ovansomanges
Legislazive1945-1992".Austria:Relationsin"Executive-Legislative1993.C. Müller,WolfgangKaiser, a;a

467-494.Quarterly.Vol. XVIII:Studies
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nationella kammaren, dess inflytande starkt begränsat. Bundesrat framföralltär ärmen en
församling kan lägga in beslut i nationellaNationalrat. Den kammaren kanveto motsom

igenom.dock bekräfta sitt fåtidigare beslut sin viljaattgenom
Österrike, liksom iI Tyskland, har delstatema möjligheter binda regeringen till vissatt en

Österrikeposition. skerI dock detta utanför den federala kammaren. Om representantema
frågaför 5 9 delstater, i berör deras ståndpunktbeslutskompetens,av en som enas om en

ingen övrigade delstatema sig, uppfattas åläggandedennamotsätter förettsom av som
regeringen. Regeringen från ståndpunkt,kan visserligen avvika denna detta tänktär attmen
endast i särskilda fall då åttaske och regeringen skall inom veckor motivera införavsteget
delstaternas jämförelsevisDetta bindning den de tyskaär änrepresentanter. en svagare som
delstatsregeringarna Bundesrat. Men den österrikiskautövar ärsammantagetgenom

alltså båderegeringen förpliktad hänsyn till nationelladen kammaren och tillatt ta
den förhandlar i ministerrådet.delstatema när

redovisningEfter denna komparativa sakläget, ska vissa problem diskuteras; problemav
framstår för samrådsorgan."de flesta, för inte alla Dessasägaattsom som gemensamma

fjärde kriteriet fråganhar med det makten den politiska dagordningen, dvsgöra överatt om
någon i mångakommer in beslutsprocessen. Enligt samstämmiga saknarnär rapporterom

samrådsorgan frågorför följa med i EU:s och förehavanden. De nationellaattresurser
frågaparlamenten överbelastade redan i "inhemska" ärenden. Försenad och bristfälligär om

från också fråninformation, framförallt EU den regeringen, vanliga ochärmen egna
rådetsproblem. minst kritiken arbetsmetoder. rådetInte Det händerrör attgemensamma

diskuterar lagstiftning först i samband med det där beslut skallmötepresenterats tassom
från franskaoch/eller översättningar saknas. samband med överenskommelsenIatt om

Maastrichtfördraget förklarade och regeringschefema i för sig juridiskti och ickestats- ett
nationella fåbindande uttalande de parlamenten sina regeringar bör kommissionensatt av

tid. långtifrånlagförslag i god Detta alltid fallet, särskilt regeringarna inte alltidär som

76 frågor delstaternasvissa räknastill kompetens, jordbruksfrågor, två-l utbildningoch krävsemellertidt.ex.som
för sådanttredjedelarsmajoriteti Nationalrat beslutskall kunna regering såledesträdai kraft. En behöverattett

Äventvå-tredjedelarsmajoritetfor frågori vissa kunna säker inte bli blockerad Bundesrat.att attvara av
Österrikeskonstitutionellaändringarkräver två-tredjedelarsmajoritet.Detta förklaringarnabakomär en av

tradition bredamajoritetsregeringar.av
77Diskussion dessaför sarnrådsorganen problembygger bl.a. följandelitteratur:Hegelandom gemensamma
ochMattson, Judge, 1994.The and Politics theNeill Nugent, Government of EuropeanUnion, 3 ed,a a; a a;
London: Macmillan, 417; Saalfeld, Mitchell Smith, 1995. "Legitimacy AccountabilityP. and in thes. a a;
EuropeanUnion:ResolvingtheDemocraticDeñcitsWhile PreservingSupranationalism".Paperpresented theat
Conference National Parliamenrsand the College,Oxfordshire,EuropeanUnion, Wroxton UK, 18-19on
November;"The 1996 Inter-GovemmentalConference:The Agenda,Democracyand Efficiency, the Role of
NationalParliaments".TheTwenty-fourth theSelectReport Committee Legislation,theHouseEuropeanon
of Commons.Volume också17July 1995, xxiv-xxvi; Wibergoch Raunio, Se Från Riksdagt.ex.s. a.a.
Departement,1995.Vol.35:
78 dåvarandeDe medlemsstaternaundertecknadeMaastrichtavtaletden sjundefebruari 1992. I Förklaring

13 uttalar frånönskan nationellade parlamentenssida i denstörreettnummer man en om engagemang
Europeiskaunionensverksamhet.Särskiltbetonas regeringarnaskasäkerställa denationellaparlamenteniatt att

får tillgånggodtid till kommissionensförslagtill lagstiftningför kunnainformerasigochgranskaförslagen.latt
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minimitidfinns i praktiken ingen för detillgång i god tid.till dokumenten Detheller har
rådet Ytterligare vanligt problemsammanträder.behandlas ärförslag kan när ett attsom

tidpunkt de villvad gäller valbetydande handlingsutrymme närofta harregeringama ett av
information till parlamentetochförhandlingspositionersigdela med samtannanav

Ännu det hos deldrag tycksinformationen.omfattningen attett gemensamt vara enav
många gångerde kompliceradevisst ointresse förverkar finnasparlamentsledamöter ett

EU-frågoma.

sarnrådsförfarandetsvenskareformer detTänkbara av
inationella parlamentenställning för destarkarekan konstateraallmänhetI att enman

opposi-förstärkningmångt innebäroch mycketregeringar iförhållande till sina aven
rådet. detta inteagerande i Menregeringars äri inflytandetionspartiema insyn och över

engelska käntställning för detockså förstärkt ärinnebärsanningen.hela Det somen
regeringspartiema ellerfrånriksdagsledamöterdebackbenchers, dvsregeringenssom

kanpartigruppen. Dessutomdenställning inomledandepartiet inte har egnaensom
då ledamöterna deallmänheteninformation tilltill spridaförankringsförfarandet bidra att av

opinionsbildare.tillhör nyckelgruppnationella parlamenten även aven
samrådsorganjämförelse med deEU-nämnden idå svenskastår sig denHur som

nämnden ipåpekats den svenskatidigare harSommedlemsländernaåterfinns i de andra -
samrådsorgan intenationellaoch alla andra rättEuropautskottetdanska atttill detmotsats -

riksdagens kammaresamrådsfrågor tillför debattöverlämnaförbereda ochhandegen
ståndpunktnämndenutsträckningfrågan i vilkengällerdäremotdetplenum. När somom

positionjämförelsevis starkEU-nämndenregeringen harbindande förkan enanses vara
Nämndenunionen.samrådsförfarandena inomlångtgåendeframstår deoch ett meravsom

denmajoritetslägetsammanfattasamråd pelare ochinom allatillhar atträtt tre gergenom
skriftligamajoritet i riksdagen. Detstödregeringen harfingervisningklar av enomen

tid.förbättratsfrån sida harregeringens överföredragningamamuntligaoch deunderlaget
EU-nämndensoppositionnågon egentlig sättfinnasi riksdagenverkar detheller motInte
aktualiseras.reformförslag kan kommaarbeta. inte olikahindrar dockDetta attattatt

fördjupatutvidgat ochförformernaframtida reformer hörmöjligakategorinTill ett
utskottf på regeringenKravetordinarieoch riksdagensEU-nämndensamarbete mellan att

ochEuropaparlamentetinformationsutbytemellanockså intensifieratviktensambandhärmedbetonar ettavman
PublicaFritzes.309.2 uppl.Stockholm:Europafärdrag,1995,nationellaparlamenten.de s.

79 ochMattson,Jfr Hegeland aa
m ochantaletbeslutsprocedurerbegränsanödvändighetenreflektionsgruppenbetonarl sin slutrapport attav

intebehöverdettaviktig rollnationellaparlamentenharunderstryks dei dessa.Det attkomplexiteten att menen
främstdetinstitutionerfattarbeslut.Manunionensinflytandedirektform attbetyda deskaha när menaratt aven

respektivepåverka beslutochunionenskan och börparlamenten attnationellaregeringamavia deär som
meddärvidlagär överensarbete.Det förtjänarorganiseradetta nämnasmedlemslandsjälvt kan attatt man

26-27.till Arbetsgruppen.KommissionensRapport a s
3 samrådetdelvis skulle liggamotionskravdet exempelvisinrättadesfannsEU-närrmden attNär

lämpligtdettainte20 framhöll1994/95:KU22,EU-nämnden.Men KUför attfackutskotti stället vores.
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bör informera riksdagen tidigt stadium i EU:s beslutsprocess oomstritt. Enighetenärett
också samråddet önskvärda i det sker fortlöpande mellan EU-nämndenär ochstor attom

riksdagens utskott. Förhoppningen de ordinarie utskotten skall fortlöpandeattom vara
involverade EU-frågomai beredningen har dock inte fullt besannats. Snarareännu utav

förhållittyder de första erfarenheterna utskotten sig relativt passiva. överlåtitDe haratt
frågor.EU-nämnden bevaka dessa Undantag finns, helhetsbilden vi handenatt men ger

återstår Utskotten.denna punkt mycket arbete för de ordinarieatt
frågandetta sammanhang det lämpligt informationen kommandeI är att ta upp om om

riksdagensEU-förslag och beslut. Med tanke ställning opinionsbildare dennarörsom
också EU-frågordiskussion informationen till den svenska allmänheten. Här kanom

Sverige med sina tradition folkbildning, öppenhet och breda konsultationer ettav vara
föregångsland informationssatsninginom EU. En inriktad tidigt stadiummot att ett

EU-frågorinformera riksdagen och den svenska allmänheten kommande kan bidra tillom
avståndet pågårminska mellan vad "där nere" i och "här hemma". minstEU Inteatt som

information kommaskulle denna väl till rikdagsledamötema och andranärtyp av pass
arbete.EU-frågomatidigare stadium skall beakta i sitt ordinarie Ytterligare konkretettett

regeringen tillsammans med andra regeringar i fördragenexempel skrivaär att attenas om
rådslagin för med de nationella parlamenten i fördragstextema och inteett utrymme som

arbetsordningar.idag i institutionemas
möjlig framtida reform det förbehåll samrådsförfarandeför avslutatEn rör ettannan

åberopas,Parliamentary Scrutinykänt Reserve. Detta vad gäller den förstaär somsom
i Frankrike, Storbritannien och för ipelaren, alla pelare Danmark, Tyskland ochtre

Österrike. läget i Sverige oklart. verkar i EU-nämnden förar-Här Detär mer som om man
samrådetutgått från skall ministerrådet fråga.beten avslutat innan fattar beslut iatt vara en

någon svensk såfinns därmed inte reglering läge inte fallet. liggerDet Detnär ärettav

i inledningsskedesågs sammanhålletdet i fall förfarandemedtanke värdefulltmed däratt vart ett ettsom
samrådsorganetharöverblick densamladeEU-politiken.över
82HegelandochMattson,aa
83 dettasammanhangkan möjligheten regeringen för hal diskutera inrättaatt tar attt.ex. av ansvar enman
särskildskriftserie, departementserienDs, spridsvia bokhandlaroch bibliotek.Syftetmeddennatypav som
skriftserieskulle regeringenfortlöpanderedovisadede lagförslag.förslag till förslagsk ochgrön-attvara
vitböcker, diskuterasinomEU:sbeslutsinstanser.Dessainfomiationskrifterskullekunnakompletterasm m,som
med tidningsredaktionoberoende Från Riksdag meduppdrag i tidigt skedeDepartement att etttypen av

förslagbevaka beredsinomunionensinstitutioner.Dennaredaktionkundemedfördel placeradi Brysselsom vara
hariksdagen huvudman. sådanEn redaktionbör fomiellt oberoende regeringen.Regeringensmen som vara av

ingåochdesstjänstemänsagerandekanistället i dessbevakningsuppdrag.
u sådant ocksåEtt förslaghar förts samrådsorganeti denbrittiskaunderhuset. har föreslagitfram Det attt.ex.av
förstfyraveckorefterdet tillgå språkofficiell ñnns allaofficiella i varjehuvudstadmed vissaklaraatt text att

fåoch undantagska beslut rådet.kunnafattasi Se The Twenty-fourth of the SelectCommitteeReport on
Legislatiøn,European xli. I dettasammanhangförtjänardet reflektionsgmppeni sinnämnasatt atta s.xxxv,

slutrapport enig unionens bör tillse parlamenteninformerastidigt iinstitutioner beslutsprocessen.är att attom
Antingen ändringi fördragenoch/eller institutionemasarbetsordningarförnyasskall detattgenomen genom
finnas språk rådet.fullständigdokumentation allaofficiella i godtid innanförordningarochdirektivbeslutasi
En tidsgräns fyraveckorförsfram möjlighet.ensom
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också åberopadock till hands svenska ministrar kan riksdagensnära att anta, att att
granskning inte klar för kunna skjuta Sveriges godkännande visst beslut.är att ettupp av

rådrumskulle kunna för förlängt och möjlighet till förnyadeDet kontakter,utrymme ettge
samråd.bättre information och grundligare

Genomgången sakläget i de femton medlemsstaterna indikerar det kan rimligtattav vara
EU-utskott.åter frågan EU-nämnden borde omformas till Reglerna förövervägaatt ettom

den svenska EU-nämnden utformade det danskamed Europautskottet förebild.är som
åtskillnad frånBeteckningen "nämnd" valdes för de ordinarie utskottensgöraatt en

i riksdagen. för införa låtaberedning beslut Argumenten nämnd istället för deatt attenav
samrådetordinarie utskotten sköta inte ville öka de ordinarie utskottensattvar man

fåarbetsbelastning ytterligare, dessa utskott kanske inte skulle kunna tillräcklig över-att
samrådspartners.EU-frågoma, få mångablick och regeringen skulle alltför prak-Iattav

ocksåtiken förebild framträdande regelsystemet skapades: de traditionellanärvar en annan
utrikespolitiken.samråd konstitutionelltformerna för inom Traditionellt och handläggs

regeringen medan riksdagens roll förenklat kan ratiñcerautrikespolitiken sägas attvarav
ingångna EU-frågorförkasta redan överenskommelser. inte utrikespolitik ieller Men är

mening."mening. inte heller inrikespolitik i traditionelltraditionell De är
folkrättsligEuropeiska unionen statsrättslig och skapelse suiDen är typav egenen

dåfrågor unionens institutioner bör inte traditionellabeslutasgeneris. De ses somsom av
frågor, frågor särskildinrikespolitiska eller Medutrikes- eller utan typ. ettsom av egen

sådant samrådet regeringen bör betraktas deldet inte självklart medärsynsätt att som en av
EU-frågor utsträckning inrikes-utrikespolitiken. har i hög karaktärenSnarare tvärtom, av

frågor efter förhandlingar med andra medlemsstater och i vissapolitiska beslutassom
frågor unionens institu-frågor gäller och skall beslutasmed EP. När det ämnen avsom

såEU-frågorna allsidigttioner riksdagens huvuduppgifter bereda ochär ettatten av

s utskottsväsende,starkareriksdagenkan ha mycketstarktMot dettakan möjligeninvändas änatt ettanses
få invändningpräglasdockoch EU-utskottdärmedskulle mycketstarkställning.DennaFolketingets, att ett en

utrikesfrågor riksdagenbör medEU-frågor traditionella betoningän att varasom av ensnarareav ensyn
västeuropeiskautskottsväsendenståndpunkterinomunionen.OmdenrelativastyrkanhosochformuleraSveriges

Committees"i HerbertDöringed, 1995.73; ochKaareStrøm,"ParliamentaryStrom IngvarMattsona a, s.se
Frankfurt:CampusVerlag.Parliamentsand Rule WesternEurope,Majoriry in

i törebilden mycketbetydelsefull EU-Hegelandoch delaruppfattningen dendanskaMattson, näratt vara a,
från finnsbeskrivnai SOU 1993:14"EG ochinrättades.Motivenbakomavvikelsen dennaförebildnärnnden

ocksågrundlagar", 242-247.Se 1994/95:KU22.våra aa,s.
r EU-Förslagtill ävergipandelagstiftningsitt remissyttrande betänkandetSOU 1994:10Anslutningtilll över

universitet den nuvarandeframför den Samhällsvetenskapligafakultetsnämndenvid Uppsala argumentetatt
EU-frågorsamrådet utrikespolitik.Yttrandetutformningen präglat dentraditionella ärär synen somav av
samrådet ordinarieför bordefalla riksdagensskrivet SverkerGustavsson.Hanargumenterar attstatsvetarenav

59-67.utskottDs 1994:69,s.
a utrikespolitikochinrikespolitikdiskussion inrikespolitikensinternationaliseringochFör fördjupad omen om

"Sverige,EG och politikensEU-samarbetet Kjell Goldmanolika modellerför uppsatsemasynen se avsom
förankring", 175-234 i bilagedelenintemationalisering", 91-115 och MagnusJemeck"Demokratisk s.s.

expertrapportertill SOU1994:12Suveränitetochdemokrati.
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låtarimligt fackutskotten skötamöjligt. därförDetämneskompetent sätt är att ensom
samrådet regeringen.betydande del medav

ordinarie riksdagsvalordinarie utskott eftermöjlig reform riksdagens nästaEn är att
åligger hänsyn till behovetsamrådsuppgift EU-nämnden. Medidagdenövertar avsom

fårEU-nämndensamordning det dock föredrakanöverblick och ettatt att rangen avvara
frågor. Finner EU-utskottet, övrigasamråd övergripandeför imedEU-utskott ansvar

ha övergripande debatter EU-det finns behoveller riksdagens ledamöterutskott attatt om
särskilt dramatisktheller detsådana riksdagens kammare. Intefrågor anordnas ibör vore

tillkännagivandevia s.k.framtida EU-utskott,majoritet, initiativriksdagens ettettavom
övergripandeEU-frågor vikt eller denregeringen sini delgav störreplenum syn av

unionen.utvecklingen inom
ställning, dedominerandeEU-utskott skulleInvändningar attetttypen att enav
få mångaalltförregeringen skullearbetsbelastning skulle öka ochordinarie utskottens att

emellertid viktigt detbeakta.riksdagen väl värda Deti ärsamordningsparters är attatt
motsatsställninginte isamrådet alternativt EU-utskotteti EU-nämndenövergripande ses

visserligenarbetsbelastning kommerordinarie utskotten. Desamrådet med detill senares
utskottenrelativt minska igenden kommergenomförs, närreformenöka sett attatt menom

genomföra samråd. Likaledes förefallerdettarutiner för attskapat argumentetatt om
går motverkamånga problemfå samarbetspartnersskulle förregeringen attett somvara

inledningsskede kanregeringskansliet riksdagen.mellan och lsamordningmed bättre ett
bör lösa.problemarbetsfördelningen dettaoklarheter itill ärdet leda attett sommen

påTysklands Bundestaggenomgången Finland ochantyddekomparativaDen att t.ex.
samrådet.det svenskaambitionsnivå hittills präglatdenhögredenna punkt har än somen

Sverige dettaläraKanske kan av
bindamöjlighetfråga riksdagenskontroversiellkanskeoch rörEn än attmerannan

skiljaktigheter medfannsrådet. inrättadesNär nämndenagerande inomregeringens
omröstningargenomföra formella och bindandeskulle kunnapå nämndenavseende omom

framstår de partierrådet. detförhandlingsposition i Allmäntförslag ochregeringens som
ocksåVänsterpartiet,Miljöpartiet ochEU-medlemskapet, dvsnegativa tillvarit mestsom
inomagerandebinda regeringensförespråka nämnden börde benägnahar varit attmest att

direkt folkvaldasådan denordningrådet. fördeluppenbar medEn attett vore
svenskadet centralasin positionmarkeraderiksdagen, kraftfullt organetförsamlingen, som

fåEU-samarbetetinomskulle regeringenlagstiftningsfrågor och med dettavikt.i alla Iav
frånåterigen denavvikerförslagverkställande Dettaroll riksdagensrenodlad organ.somen

också omfattandeutrikespolitik. förutsätterpå EU-frågor Dettraditionella ensomsynen
välsådan reformskulle stämmaregeringsformens bokstav. Däremotrevidering enav

i kraft den förstaden trädderegeringsform. Närvår nuvarandemed andan bakomöverens

89 EU-nämndenochingåendejämförelsei sinMattson,också HegelandochDet kan nämnasatt ava
överblick for kunnatillräckligriksdagen harinomEuropaudvalget det behövs attettatt somorganmenar

övergripandeplan.samråda regeringenmed ett
S yttrandetdetsärskildagrundlagar", 314.ochochvåratill SOU1993:14"EGreservationenv aa,s.t.ex.e

341-342i utredning.mp sammas.



46

januari 1975 huvudsyfte den skulle markera riksdagens ställning det svenskaett attvar som
organ.folkets främsta företrädare och högsta beslutande

EU-frågoma frågor sådanMen särskild förefaller formali-typom man ser som av en
fördelarna, icke-flexibelsering, lösning för den förhandlingsarena rådettrots vara en som

samrådstrikt och absolut bindande inför i rådet frågorEtt beslut kan möjligt iutgör. vara
rådets frågorenighet beslutsregel. kan Sverigedär I andra däremot hamna i den knepigaär

samrådsorgansituationen riksdagens statsrättsligt till stånd-binder regeringen vissatt en
ståndpunkt förlorar rådetpunkt och denna sedan i omröstning i medan det vinnandeatt en

Österrikedel.förslaget blir tvingande för svensk Exemplen TysklandDanmark, ochäven
graden statsrättslig bindning regeringenantyder dessutom kan det iatt oavsett av av en

förhandlingssituation nödvändigt modifiera förhand fastlagd ståndpunkt.attvara en
samrådsförfaranden det nuvarande svenska förefaller därförSkillnaden mellan dessa och ha

begränsade praktiska konsekvenser.
ändå måste fråni rådet avvikaOm regeringen den förhandlar kunna förhandnär en

ståndpunkt regeringens handlingsutrymme förmodligenfastlagd bestäms dessmera av
förhållande till oppositionspartiema den formella möjligheten för riks-relativa styrka i än

förhandlingsposition.binda regeringen förhand fastlagd Detdagen äratt genom en
samrådrimligt riksdagen tydliggör för regeringens huruvida detatt representantgenom

ståndpunkt i undantagsfall skall föränd-finns stöd för regeringens eller Förutom rena
också samråd detpositioner förberedas i med riksdagen. Sedan bör alltringar i dessa trots

sedvanligt parlamentariskt den positiontill regeringen underatt ansvar anammavara upp
rimlig.finnerman

möjligheten reformera relationen mellan riksdagenssista diskussionspunktEn rör att
omfattar detsamråd svenska i Sverige formellaför och de EP. Irepresentantemaorgan

Europaparlamentet. kan visser-samrådsförfarandet inte de svenska ledamöterna Dessaav
på såinhämtar information, vis skiljer de sigligen inbjudas sitta med nämndennäratt men

representanter. såförefaller ifrån icke folkvalda istället deninte andra och Det attvara
inommån samråd mellan riksdagsledamöter och ledamöterna EP dettadet sker ägerav rum

frågapartigrupper. kan iför de politiska partierna och riksdagens Denna ettsesramen
kontakter mellan nationellavidare sammanhang. leder till allmän analys deDen över en av

gårinstitutioner inte via regeringen.parlamenten och unionens som

9 Bergman,a.a.
92 1996. "lntroductionzSovereignty-möjligautfall harbl.a.uppmärksammats EivindSmithpublicerasDetta av

of Thenationalandpopular"i EivindSmithed, National Parliament.: Cørnerstones EuropeanIntegration.as
Hauge:Kluwer.
93 fråga politiskaspelreglernai framtidenbör utformade.En näraliggande hur de inhemska Det ärär t.ex.vara

reglerna regeringsbildningar,vilka underlättarbildandet mino-inte självklart de nuvarandesvenska foratt av
ritetsregeringar,alltid föredra reglermed innebörd.är överatt enannan
9 SOU 1993:14 Grundlags-Relationenmellan Europaparlamentarikeroch riksdagsledamöterberördesav

förespråkade inom partigmppema, mellanutredningen inför EG 242-243, vilken kontakterdels delss., övrigt i diskussioni EU-nämndensförarbeten.ledamöternai EPochEU-nämnden.För saknas dennastort
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institutionerparlament och EU:sNationella

direkt roll i unionensför nationella parlamentenfinns goda deDet argument att en merge
också talar väsentligtfinns goda skäl Ettpolitiska beslutsprocess. Det mot. argumentsom

medbeslutsfattande hänger dennationella parlament roll inom EU:sför att sammanenge
regeringamamed Maastrichtfördraget enadessubsidaritetsprincipen. sambandomtalade I

frågorunionen skall sig desubsidaritetsprincip innebär endast ägnaatt somsomom en
nivå. innehållet principi denna skallnationell det konkretaskötas bättre Närinte kan

nationella parlamenten aktivt delta ii praktisk handling bör dedefinieras och omsättas
både maktfördel-legitimiteten vad gällerdemokratiskakan stärka denDettaprocessen.

roll inom denna.nationella parlamentensunionen och deningen inom

reformerInstitutionella
parlamentenunionsfördragen redantill ändringar imån subsidaritetsprincipen lederIden är

vid varjeinom varje medlemsstatratificeringsprocessdeninvolverade äger rumsomgenom
frågoralltså där EU:sriktning skulle endast berörareform i dennafördragsändring. En

möjlighet.inte bör utnyttja dennabestämmanderätt kanskeformellt harinstitutioner men
många framförts i debatten itillgå förslag harlösningar ochrad tekniskafinnsDet atten

nationella parlamenten skaförslag dedessa märksmedlemsländerna. Bland attt.ex. ett om
rådgivare ochföreträda nationella parlamentenuppgift demed attutse ett somorgan

förslag inrätta Andrakommissionen. omfattandeEtt ärdiskussionspartner att enmer
arbete, därvillkor i parlamentetsdeltar likai i vilken ledamöternaEPKammare men

möjlighet markant stärkatredjenationella parlamenten. Endeledamöterna attutses voreav
blockera förslagdeninflytandeAndra rättdenna Kammares att att somgenom ge

Ytterligaretillämpas.subsidaritetsprincipen bordestrider hurkammaren ettmotmenar
rådgivande med ieller"subsidaritetsorgan", enbart vetorätt,inrättaalternativ är ettatt

nationelladei fördragenrådet. teoretiskt möjligttillanslutning Det är även att ge
ochpå frågor kommissionen börförslagläggaparlamenten formell tarätt att uppsomen

behandla.
mellanmaktfördelningendiskussion delsinstitutionellahandlar dennaYtterst om

demokratiskadels unionensmedlemsstaterna,institutioner inklusive ochunionens EP om
både Storbritannien ochpolitiker iföreslagitsAndra harlegitimitet. En EP:s Kammare av

95 sambandmedRomfordragetsArtikel 3b iinfördesi överens-rättsligakärnani subsidaritetsprincipenDen
inte redan behörig,EU, därgemenskapeninnebär ärkommelsen MaastrichtfördragetTEU. Den att ensamom

utsträckningåtgärdenintei tillräckligmån målen planeradeåtgärd för denvidta "omochi denendastska somen
åtgärdens verkningar,omfattningellerplaneradeuppnås därför, grund denkan medlemsstaternaoch avav

principdiskussion denna68. För fördjupaduppnås gemenskapsnivå"Europafördrag,bättrekan avs ena a,
96-kommittén MagnusJemecktill EUSubsidaritetsprincipen EnSOU 1995:123, i EU. expertrapport avse .96 of theMemberandtheParliarnentsParliamentförslagbyggerfrämst "TheEuropeanRedovisningen dessaav

theParliamentsofRelationswithfor cooperation",DivisionforStates:ParliamentaryScrutinyandarrangements
Brussels",1995. "The View FromMartin Westlake,Parliament,July 1994;the MemberStates,Euro,

of theSelectCommitteeTwenty-fourthNo. 173-174;The ReportJournal legislative Studies.Vol.l. on
Legislation,European a.a.
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Frankrike. AndraDenna Kammare enligt förslagsställarna tänktär att sammansattvara av
nationella parlamentariker och särskilt syssla med subsidaritetsfrågor. Argumentet är
unionens demokratiska legitimitet förstärks särskilt friståendeoch relativt får iom organ
uppgift särskilt bevaka subsidaritetsprincipen. Några motståndaredess de främsta haratt av
varit ledamöter vilka förslagetEP, kammare ytterligaresättsett ett attav om en ny som

beslutsgångamakomplicera och mellan det nationella beslutsfattandetgöra gränsernaatt
otydlig.och unionens institutioner alltför möjligEn orsak bakom detta motståndannan

kan förslaget kan tolkas det skulle uttryck för vilja motverkaatt ett attvara som om vara en
efterEP:s ökat inflytande. Ytterligare invändning förslagetsträvan praktiskärmoten mer

och har med det troligt partier redan sitter i regeringsställning,göra är ochatt att att som
rådet,därmed i fåskulle komma stark för inte dominerande ställning isägaatt atten en

kammare.sådan
kanske vanligastDet de nationella parlamenten infly-störreargumentet mot att ettge

farhågortande har med detta skulle unionens arbete omständligaregöra och hotagöraatt att
dess effektivitet. Med tanke det redan idag finns tjugo olika beslutsprocesseränatt mer

invändning.inom unionen risken för ökad komplexitet Utifrånrimlig diskussionenär en
demokratisk legitimitet och förståelseallmänhetens möjlighet till insyn och vadom av som

pågår inom unionen, bör utvecklingen håll.rakt Komplexiteten, antaletmotsatt
krångligheterbeslutsvägar och allmänna unionen svår förstå för medborgarna,gör attsom

bör reduceras inte utökas. Omöjliggör då sådan utveckling de nationella parlamentenatten
utökad roll nödvändigtvis. gårInte Det bland unionens beslutsprocedurerattges en rensa

tydliggöra unionensoch inre arbetssätt och samtidigt nationellade parlamentenge mer
EU.°°inflytande inom

dåKan unionens effektivitet hotas sådan utveckling Svaret beror rimligenav en
vilken roll de nationella såparlamenten i fall Vi inte möjlighet gå påhar här inattges.

97Divisionfor Relationswith theParliament.:of theMemberStates,Europe Parliament,a.a.
93EfterDomstolenräknasKommissionen den integrationssttävandeinstitutionen.Iblandstårdenmest motsom
båderådet ocksåoch delar parlamentet.Men ofta majoriteteni parlamentet kommissionensintegra-ärav
tionsvänligasida. rådetDet räknas förnärmast "det nationella"inom EU, Erikär representantensom som se
Jurgens,1995."On EuropeanMinisterialResponsibility".Paperpresented the Conference National Par-at on
liamentsand the EuropeanUnion,WroxtonCollege,Oxfordshire, 18-19 motståndetUK. November, Atts.

AndraKammare mångamotverka förslag hotarundergrävaär ledarnöters eftersättmot strävanett att etten som
inflytande för Europaparlamentethar hävdats bl.a. Thestörre Twenty-fourth of the SelectReportett av

Committee Europeanlzgislatiøn, xxxix.aa,s.on
99l Kommissionen.: till Arbetsgruppen,Rapport bilaga 82-86,redovisas22 olika förfarandeninomdenaa, s.
förstapelaren,4 inomdenandrapelareoch3 inomdentredjepelaren.
°° I sin avståndfrånslutrapport reflektionsgruppen förslag går denationellaparlamententar ut attsom ge en

institutionellroll, i förslaget kammarei Europaparlamentet,eller medt ett pemranentny som ex omenny organ
personaloch någraDetta hindrar dock inte medlemmarsamtidigtharattegen egnaresurser. av gruppens

föreslagit direkt roll för de nationellaparlamenten förespråkaroch medlem inrättandetatt etten mer nytten av
rådgivande beståendeAdvisory Committee från varje nationellt parlament.ett representanterorgan av par
Förslagetsyftartill detta skakonsulterasi frågor tillämpningen subsidaritetsprincipen.Detröratt organ som av
kani sammanhanget intressant detockså frånfinns forslag medlem syftartillatt noteraatt ett attvara en som ge
denationella frågorparlamenten hänskjuta subsidaritettill EG-Domstolen.rättatt om
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detaljer utgångspunkteni de tekniska lösningama, den principiella det finnsär att ettmen
behov tydliggörastarkt för medborgarna hur unionen fattar beslut, varförattav man anser

beslut bör fattas och varför unionen någonjust och inte bör fatta dessaannan beslut.att
Två utgångspunkterandra förefaller särskild vikt. En hänsynen till subsida-är attvara av
ritetsprincipen kommabör tidigt stadium i unionen beslutsprocess. En ärett attannan
samråd såkopplas till klara tidsgränser viktiga intebör beslut blir onödigt försenade.att

Debatten institutioner fördragsändringar inteoch bör dock skymma möjlighetenom nya
till förbättringar inom de nuvarande institutionella finns idagDet redan informellaramarna.

Påför samarbete värda fördjupa. engelska diskussiondettaärvägar ärattsom en om
partnership. det följande används den svenskaI partnerskap och nedan diskuterastermen

former för detta.olika

Assises

kanske inte allmänt käntDet och regeringscheferna i samband medär att stats-
Maastrichtfördraget enades förklaring Förklaring 14 att representanterom en nummer om

nationella vidför EP och de parlamenten behov skulle sammanträda parla-som en
samrådmentskonferens eller "stämma". Man menade där kunde ske beträffandeatt

rådetshuvudlinjema för och kommissionens ordförandenEU och uppmanades att avge
till parlamentskonferenser.dessa konferenser kändDenna underärrapporter typ mestav

den franska Assises.termen
hållits.parlamentskonferens har hölls i i november föreEn enda Den Rom 1990, dvs

Maastrichtfördraget februari mångaundertecknandet 1992. Det verkar dock hos deav av
parlamentariker finnasdeltog utbredd skepsis till vad försiggick dennasom en som
parlamentskonferens. Kritikerna det hela blev väl mycket ostruktureradattmenar av en

bådediskussionsklubb saknade procedurregler institutionellaoch och tillsom resurser som
linje.°Europaparlamentsledamötemasslut blev forum för förhand bestämdaett

Talmanskonferenser

finns ocksåDet regelbundna träffar mellan de nationella parlamentens talmän ochnumera
Påledande tjänstemän. talmanskonferenser:engelska benämns dessa Conference of

främstPresidents. Dessa kan ha karaktären ceremoniella hövlighetsträffar försägas av
allmänt, icke bindande samråd. naturligt talmanskonferenserDet dessa harär att ettmen

inflytande då många ståbegränsat valda för direktadessa talmän parti-är överattav
stridigheter.politiska förtjänar dock talmanskonferensen i majDet 1989nämnasatt att var

° frånInte minst ledamöterna the Ajfairs i det brittiskaunderhusetForeign Committee ha varitrapporteras
skeptiskaeftermycket dennaförsta och hittills enda Se The Twenty-fourth theAssises. Report Select

hållasCommittee EuropeanLegislation, xl-xli. Maurer, kommande barabörAssisesatton a menara s om
for dessa mycketklartoch definierat förhand.stavningen förekommeri vissakällor.tydligt Arsizerämnet är

heller sk reflektionsgnrppenInte den särskiltpositivtill inkalla fler Däremot klart positivtAssises.är äratt man
Äventill fortsattoch fördjupat infom1elltsamarbete COSAC nedan. kontakternavia se mellanfack-ett men

utskottochmedEuropaparlamentet i positivaordalag,särskiltmedavseende EU:s andraoch tredjenämns
pelare.
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för samrådetparlament ansvarigautskott i respektivesammankalla deaktiv för äratt som
i London iregeringen. behandlas videxempelEtt är mötemed ämnen att ettannat som

två fram i vilken defrån nederländska kamramademaj 1995 talmännen uppsatsen
det gäller följasarnrådsorgan särskilt viktig rollharparlamentens när attatt enmenar

EUsubsidaritetsprincipen inomimplementeringen av

COSAC
|

nationella parlamentenfor demellanregelbundnaSedan 1989 sker möten representanter
Ajfairs Com-beteckningen Conference of Europeansamrådsorgan. kända underDessa är

årligahållas två sammanträden.COSAC.° arbetsordning skall detEnligt dessmittees
ingårordförandeland och ivärdskap unionens mötetträffas underRepresentantema av

konferenser kanutrikesministrar. Dessaordförandelandets ochmedöverläggningar stats-
EU-frågor.diskussioner i allmännaför bredainformellt forumkaraktäriseraskanske ettsom

motståndfanns bretti Paris i februari 1995det viddock mötet motDet ettrapporteras att
EP. inte uteslutet dennaiAndra Detinföra Kammare ärvärdlandets förslag att typatt en
opinionsbildande roll. Menspelakommaställningstaganden kan att som ovanenav

i sinainflytande och rollermycket olikaEuropautskotten motsv.olikaredovisats har de
sina Europautskottföreträdaingen fullmaktharoch COSAChemländer attrepresentantema

beslut.fatta formellaeller
parlament dockfor nationella börkontakter mellanregelbundnaVärdet representanterav

ett sådant partnerskapifinnas värde närminst kan detinte underskattas. Inte ett
frågekomplex diskuterarnågotinsatta iväli respektive parlamentparlamentariker ärsom

idag utskotts-redanförekommerfrån medlemsstater. Detandramed kollegor attdetta
sammanträffar med varandrasakområde nationella parlamentenfrån i devisstledamöter ett

fördjupadeockså grogrund föri finnsfrån motsvarande utskott EP. Härledamöternaoch en
överlägga iträffas ochfrån flertal länder kanlikasinnadepartinätverkEuropeiska när ett

bådedet förekommerutskott,sådana i regi EPzsträffarsakfrågor. Ofta sker ett menavav
områdenpåutskott varit de röraktiva har EP:smultilaterala Mestbi- och möten. som

utrikespolitikfrågorsociala ochekonomi,

Slutsatser

politiskadethandlar hurfrågeställningen igrundläggande ansvarsut-Den uppsatsen om
stårutvecklas. Därvidochstärkasförankringen EU kandemokratiskakrävandet och den av

n Maurer,a.a.
m and SecondTjeenk Willink theHouse, Mr. H.D.ChamberUpperSpeakersof the Firstof theReport

Netherlandsfor theof theGeneralparliamentof the StatesWJ. Deetman,Lower House, Mr.Chamber
12 1995.London Mayof theEuropeanUnionof ParliamentsConferenceof Speakers on

°° konferenser.iblandför betecknaCEACanvändsAkronymen att samma
m5 Maurer,69-71;AndreasandDelegation,Generalfor Committee:Directorate a.a.a s.
°° legislatiøn,theSelectCommittee EuropeanTwenty-founhThe Report onMaurer, a.a.aa;

xxxvn.s.
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de folkvalda församlingarna inom unionen i demokratiska legitimitetenDen kancentrum.
tvåutifrån perspektiv. Det fokuserar demokratin konstitutionellt perspektiv,ettses ena ur

frågorvilket inbegriper maktställning förhållandeEuropaparlamentets dess till väl-samtom
samrådsförfarandetjarna och de nationella parlamenten; mellan regeringar nationellaoch

parlament. andraDet perspektivet övergripande plan analysera förut-är att ett mer
sättningarna för folklig förankring och delaktighet i gäller europeiskEU. Det identiteten

fråganoch opinionsbildning de politiska partiernas potential nyckelaktörersamt attom vara
i europisk demokrati.även en

demokratisk legitimitet iBehovet ökad EU skall emellertid inte enbart ställas i relationav
frågantill de folkvalda parlamentens roll. hör i hög grad för-Det medävenom samman

verkligande unionsmedborgarskap, subsidiaritet och offentlighet för medborgarna i EU.av
De nationella parlamentens roll bärare demokratisk legitimitet bör dock betonas isom av
situation där opinionsbildningen, medborgarnas identitet och metoder för politiskt del-en

fortfarandetagande och ansvarsutkrävande i hög grad har nationell grund. Legitimitets-
stårräckvidden i formerna politiska intesvikten i EU visar dock för det deltagandet iatt

sig befintliga politiska institutioner eller samhällsutvecklingen iöveresstämmelse med vare
politiskt mindre effektivaInvanda koncept för inflytande upplevs med-stort. avsom

och har inte formulerats tillräckligt tydligt och övertygande.borgarna ännunya
förutsebar framtid andra val, vilket demonstrerasEuropavalen underär ett attrangens av

i nationellai har systematiskt varit lägre de parla-deltagandet Europavalen avsevärt än
hållits. förhållandehittills flera uttryck föri alla de fyra val Dettamentsvalen är ettsom av

legitimitetssvikt präglarden demokratiska EU.som
fortfarande nationell orientering vilketpolitiska partierna har dominerandeDe en

nationella planet och intekandidaterna till Europaparlamentet nomineras detförklarar att
ocksåEuropapartiema. Till partierna i hittills i hu-för bilden hör EUinom de attramen nya

präglade valkampanjer inför Europavalen. europeiskt parti-bedrivit nationellt Ettvudsak
åsiktsbildning politisk konkurrens makten i EU sigmed europeisk och tersystem om

fortfarande avlägset.
gäller iförbättra den demokratiska förankringen.finns antal möjligheter DetDet att attett
särskilt iuppmärksamma utformningen valsystemet till Europaparlamentethögre grad av

betydelsenutvidgningsperspektiv vad gäller antalet ledamöter ochoch med "tak"ett ett av
Valdeltagandet organise-avspeglingen väljaropinioner proportionaliteten, ochdetta för av

avstånd från tanken inrätta andraringen valkampanjema. Vi att t.ex. atttar engenomav
de nationellainstitutionalisera mellan Europaparlamentet ochkammare i EP samarbetet

sådan minska de nationella parlamentensinstitutionalisering skulle kunnaparlamenten. En
skulle innebära ökadsjälva bestämma vill arbeta. Dethuröver ävenrätt att enman

kan tankenkomplexitet i redan överlastad organisationsstruktur. Däremot partner-omen
fackutskott i Europaparlament ochskap utvecklas informellt, exempelvis mellanmötenmer

politiska partierna utvecklai de nationella parlamenten. Vidare kan demotsvarigheter en
samordningen inom för de Europapartiema.aktivare roll i den politiska ramen nya

bådevikt för parlament och all-Förbättrad information tidigt i beslutsprocesser är av
kommis-Såväl bör bättre kunna följaallmänheten de nationella parlamentenmänhet. som
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subsidiaritetsprincipen. Kommissionen bör samtidigtbevakningsionens över-som manav
rådet detta till de nationella parlamenten och reglertill överlämnalagförslaglämnar även

samråd införas i fördraget.för bör
-nämnden i framtidden svenska EUvissa fördelar i tanken ersättsVi ettatt en avser

sådantfrågor till i riksdagens kammare. Etthänskjuta debattmedEU-utskott rätt att-
frågor, fackutskottenmedansamråda regeringen i övergripandemedEuropautskott kan

skulleämnesområden. förändring i den riktningen bättrerespektive Ensamråder inom sina
-frågor" traditionelltoch detsammansmältning sker mellan "EUdenmot somsomsvara

"inrikespolitik".betraktats som
bidra tillhär diskuterats kanbeslutsprocedurer och fördragförändringarDe ensomav
medborgareinstitutioner och de europeiskabeslutsfattarna imellan EU:skongruensbättre

subsidiaritetsprincip reell innebördmedmåste dock kompletterasde Derepresenterar. aven
minstnationsgränser. Inteopinionsbildningpartisamarbete och ärformer för översamt nya

legitimitetssvikt motverkasDemokratiskkonkreta resultat.kunna visai behovEU attav
politikområdennågra berör med-centralavisa effektivitetinstitutionerna kan somom

förhoppningar.vardag ochborgarnas
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Abstract

OpennessEuropean
forthis volume give background discus-of four studies presented inThe aim the to a a

issues of in the institutions of thenegotiating thesion of Swedens strategy on openness
Intergovemmental Conference. The culture of withinUnion 1996theEuropean at openness

andmember the United Kingdom France,itself and in importantthe Union states,two are
analyzed.

IsbergUnionof the European MagnusThe Openness

administration ofpolitical and the Union.of theThis study deals with the processopenness
attitudes within the Union explored. Twoof negativeFirstly, the the toroots openness are

decision-intergovemmental ofcrucial. The first thetraditions found be natureto oneare
second tradition the administrativein the Council. Thein Union, particularlymaking the

borrowed mostly from France.culture
described. The first towardsin the Unionhistory ofSecondly, the short stepsopenness

democratic crisis Unionof the thein 1993-94 resultUnion taken as aopen werea more
Maastrichtratiñcation of the Treaty.connection with thethrough in con-went process

andbut that weakin the direction ofcluded that there movement more opennessa
institutions,decisive actions. Thefollowed byproclamations alwaysProudtottering. notare

of the smallerand only under Twoacted reluctantlyespecially the Council, have pressure.
until 1995the memberand Holland aloneUnion, Denmarkcountries of the statesamong-

institutions only the European Par-theurged for Amonginsistentlyhave more openness.-
supportive.liament has been

Union analyzed andnormative framework of thesituation andThirdly, the actual are ap-
organizationwho know theof thosesituationpraised. The actual great toone openness

sometimes Confidential in-interesting anddeal ofright Aand have the greatContacts.
injoumalists and lobbyistshighly regardedwell-connected andformation leaked to

and connections need thewho lack knowledgeIndividuals and organizationsBrussels. sup-
information.their claims of Theorder substantiateand regulations inof rules stan-toport

Recommendationappraised comparing themwithin Union byof rules thedard these to a
appraisal negative for theresult of thisCouncil in 1981. Theby theadopted European

criteria by the Euro-fulfill therules of the Union doUnion. theIn setnotmost respects up
Council.pean

Secretive Ulf ChristofferssonThe State

civil service,of the British theSecretive traditionswith of theThis chapter accountstarts an
anonymity of civiland theinstitutionalgive informationunwillingness arrangementsto on

of ministerialthe conventionsbasis lack ofconstitutional for theTheservants. openness,
responsibility, also presented.
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when the legislation has been discussed in Britain, compari-Over the years on secrecy
of times with countries with legislationnumber been made publichave toon accesssons a

constitutionalthem Sweden. The has been made that therecords, argumentamong ar-
Britain different that comparison of littlein and Sweden the value.rangements soare

Swedish with executive agenciesParticular reference has been made the systemto sepa-
ministries restriction in ministerial responsibility follows fromrated from the and the that

that.
of Conventions of ministerial responsibilitythis analysis made theTo test argument an

possible effects of establishment of the Stepapplied today. The the Nextthey agen-as are
ministerialconclusion drawn that of actualcies then discussed. The terms respon-are

Swedish beenBritish perhaps different from the hassibility the system not system asas
responsibility the of the ad-really different the lack of formalclaimed. What parton

ministrators.
of Section of Of-given of the debate about and eventual change 2 thebothAn account

legislation ofvarious introduce Free-ñcial of 191l, well theSecrets Act attempts to aasas
in Britain.of Informationdom

intro-direction of such thehave been taken in theSteps that government, asmore open
activitiesthe investigative ofwith White Papers and Green Papers,duction of the system

of Practiseparticular the Citizens Chatter and the CodeCommittees and inthe Select on
presentationalso reported. The chapter ends withInformation,GovernmentAccess to are a

of of Practise inthe strengths and weaknesses the Codein Britain about theof the debate
introduced in countries suchthe legislation in thiscomparison with in particular area as

Zealand and Canada.Australia, New

traditional French virtue Nina ErsmanOpenness not a
traditiondeep-rooted ofauthorities haveFrench secrecy.a

in This lawofficial documents adopted 1978.granting publicThe first law toaccess was
politicallydocument could becomepractically thathowever contro-exempts any or --

authorities delays in handlingaccessibility. also allows the longversial from the rule of
theof of limited usefulnessfor documents. Thus law 1978public the torequests very

proceedings, whether nationalpoliticalmedia, and seldom used shed lightto orover
international.

strictlyjoumalistic and hasprotectionlaw awards only limitedFrench to sourcesa very
private life.applied provisions intrusion intoand amply against

Ulf Christofferssonpolitical issue IsbergOpenness Magnusas a
needspractises have be changed. This taskthe Union, attitudes andIn order toto open up

political forces outsideimportantpatience and bound take long time. toto engagea
itself which watch itsmechanisms into the UnionUnion but also build institutionalthe over

openness.
parliamentspossibilities for the nationalUnion would enhance theA to con-openmore

therefore constituteUnion. National parliamentspolitical within thetrol the a po-process
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tential, important In order make the of the Uniontopressure group. process more open,
and White shouldGreen Papers be published by the Commission. In principle, themore

Commission should issue all studies and policy proposals made by committees and other
subdivisions within the Commission. Furthermore, legislativethe in the Councilprocess

publicshould be the the beginning and the end.to atopen
mediaThe play key role in maintaining formust constantmass a a pressure openness.

importantTherefore, change the rules in order mediathe themto to toencourage use as
tool their work. Replies for documents should be given immediately andto requestsa a

register of the documents which produced within institutioneach secretare even ones- -
be established.must

possibleshould be made appeal refusal document in less cumbersometo toa see a a
through procedure.than proposed that the Ombudsman be given functioncourtway a a

controller of the of the Union with decision-making authority.as a openness
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Europeiska
offentligheter

Författarnas förord

undersökningar iDe denna har syfte förunderlagpresenteras expertrapport attsom som ge
frågornadiskussion hur öppenheten inom Europeiska unionens institutionerrörom somen

från årssida i 1996 regeringskonferens. bådebör drivas svensk Det välkänt faktumär ett att
inom institutionerna bland medlemsländerna finns motstånd långtoch utbrettett mot en
driven öppenhet i beslutsprocess och administration. Glädjande dock vissEU:s harnog en

förmärkas år. måsterörelse ökad öppenhet kunnat under Ur svensk synpunkt detmot senare
angeläget fasta denna tendens och begagna det tillfälle IGC förutgöratt ta attvara som

förutsättningar "självgående"flytta fram positionerna och skapa för ökadmotprocessen
öppenhet inom unionen.

våri Sverige enligt uppfattning varit alltför inriktad ensidigaDebatten har proklama-
vår offentlighetsprinciptioner hur bra Ibland förefaller offent-tro attegenom man

lighetsprincipen säljer sig själv. visserligen tid iDen korta vi har varit medlemmar EUsom
våratyder inte detta fallet. undersökningar har därför försökt fram materialIäratt ta

förhandlingsmålför diskussion realistiska förhandlings-kan underlag ochsom ge en av
strategier.

Vår kartläggning gäller offentlighetstraditioner offentlighetsdebatt inom självtoch EU
någraoch EU:s medlemsländer. Vid valet länder har tyckt det varit mindreattav avav

vårintresse undersöka inställning liknarländer har Danmark,att t.ex.egensom en som
Finland och Holland. Vi har i länder där den officiella inställningen till öppenhetstället valt

negativ. Från avsågs ingåtradition början länder i undersökningen, Frankrike,är treav
Storbritannien och Tyskland. Vi fick dock uppgifter tydde i Tyskland saknadesattsom

såvälhållet offentlighetstraditionerhelt och offentlighetsdebatt. Därmed inte sagt attsom
Tyskland i praktiken skulle slutnaste medlemsländer. framgår längredet EU:s Somvara av

erhålla frånfram finns lagstiftning i Tyskland viss informationrättt.ex. attsom ger pressen
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myndighetemal. ansåg inte meningsfulltNågon Tyskland dockundersökning attav
genomföra.

behandlar Magnus Isberginnehåller fyra den förstaIRapporten uppsatsenuppsatser.
öppenhetsområdet inom andraEU. Denutvecklingen och nulägettraditionerna, uppsat-

årdär dock under vissa"den hemlighetsfulla statenStorbritannienhandlar senareomsen -
Christoffersson författat denna Uppsatsenuppstått Ulf harisprickor har uppsats. ommuren.

offentlighetslagstiftningvisar inte hellerNina ärskrivits ErsmanFrankrike att ensom av
redovisarförvaltningen. den avslutande Mag-inom Inågon garanti för öppenhet uppsatsen

dekan drasChristoffersson vilka politiska slutsatserUlfIsberg och presenter-avsomnus
undersökningarna.ade

februari 1996Stockholm i

IsbergMagnus
Ulf Christoffersson
Nina Ersman

i institutionen,GöteborgsStatsvetenskapligaf.n. verksamvidDetlef Jahnuppgifter tackar Dr.För dessa
Universitet.



59

Öppenheten inom EU

IsbergMagnus

Inledning

När det europeiska samarbetet skulle från huvudsakligen ekonomiskt inriktadta steget en
tillgemenskap union omfattar vittsyftande "pelare", det skifte intetre etten som var som

uppfattades de inblandade elitema så dramatiskt. sågsDet logisk ochav natur-som som en
lig fortsättning det tidigare samarbetet. Men de europeiska folken klarsyntare. Devar
uppfattade det inte längre fråga marknadsorganisation med begränsadeatt poli-var om en

målsättningartiska politisk organisation med vidsträckta ambitioner. Den de-utan om en
mokratiska krisen för det europeiska samarbetet i samband med tillkomsten unions-av
fördraget alltså såhandlade inte mycket ökad skepsis bland medborgarna projek-motom en

i tidigaredess utformning elitema förblindade projektets framgång villetet utan attom taav
"kvalitativt" språng framåt ha medborgarna med sig.ett utan att

Krisen blev väckelse och tankeställare för elitema. Det stod bl.a. klart projektetsatten en
innehåll ställde betydligt kravhögre demokratiska beslutsformer. I detta läge tillkomnya

EU-vokabulärens framgångsrika nyskapelser, nämligen begreppetett mest transparens.av
begriplighetz.står såvälförDet öppenhet tydlighet och fåttBegreppet har denna dubblasom

Äveninnebörd politiska skäl. de negativa till öppenhet skall kunna refereraär tillav som
detta positivt laddade begrepp dåde tydlighet och begriplighet, den okon-men avser mer
troversiella delen begreppet.av

denDenna handlar dock kontroversiella delen, öppenheten i EU:s beslut-uppsats om om
och administration. frågeställningarTre skall förstaDen gällertas tra-sprocess upp.

ditionerna: Vilka det gäller hållningEU:s till Tvåär rötterna öppenheten traditionernär
framstår mellanstatligtcentrala, den präglade beslutsprocessen och den inlånade för-som
valtningskulturen. frågeställningenDen andra gäller utvecklingen: har denHur större öp-
penheten i EU vuxit fram Vilka har varit de viktigaste aktörerna uppnåddaVilka deär re-

Ärsultaten Den tredje gäller såutvärdering nuläget: EU det bordeöppeten av som vara
med hänsyn till europeiska och den europeiska verklighetennormer

Traditionema

Mellanstatligheten

EU komplicerad organisationär och det därför fullt möjligt applicera olikaär styrel-atten
påsemodeller organisationen. skiljer frågaDessa modeller sig bl.a. i arbetssättet. Enom

modell den mellanstatliga kännetecknas inriktningär diplomatiska förhan-som av en
dlingar köpslående.och Informella och regellösa förfaranden dominerande. Aktöremaär

2En möjlig försvenskningskulle genomskinlighet det konstigaassociationer därför föredrasochvara men ger
ordettransparens.
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beslutsprocessen sluten. Istarkt uppmärksammadederasregeringarna och möten är men
formellt och regelstyrt.strukturerat,överstatliga arbetssättetmodell, den är merannanen

och har därförpåminner parlamentariskasker i formerFörhandlingarna processersom om
såinstitutionerna inte fram-ochAktörema staterna ärtydlighet och öppenhet.vissen

inomstatliga iden likhetmodellen. tredje modellmellanstatliga En äri denträdande som
privata organisationerAktöremainformell och regler.mellanstatligamed den samtutan

förhandlingarnätverk för ochkommittéer bildaroch över-förvaltningarinstitutionemas
"osynliga".3Både ochaktörernaenskommelser. ärprocesserna
modeller olika beslutsprocesser ellerdessastöd för tillämpakan finnaAtt treattman

modellerna däremotutbredningenovedersägligt ärsådana inom EUdelar är avmenav
håller på tillutvecklashävda EUsäkert skälfinns detoklar. Sammantagethögst attattatt

särdrag°. ifrånsvårt komma EUdocksina Detorganisation med är attatttyp egnaen ny av
inslagöverstatliga fannsvissaorganisation,mellanstatligi grunden ävendock är omen

unionsfördraget1986 ochenhetsakteni samband medfrån förstärktesbörjan ochmed redan
genomgick ieuropeiska samarbetetlegitimetskris detdemokratiska1992. Den sam-som

också samarbetetemellertidunderströkunionsfördragetratifikationenband med att yt-av
författningsdomstolen uttrycktetyskavilket denmellanstatliga grundvalar,vilarterst

"fordragens herrar".medlemsstaternaberömda ordenmed de somom
mellanstatliga och dip-förformernapräglatsrådets beslutsfattandefrämstDet är avsom

helt domi-medlemsländernadärgivetvisförhandlingar. beror ärDettalomatiska att
fram-medlemsländernas intressen äri andra däraktörer. Mennerande även organsom

kommittologin, finns detden s.k.verkställande utskott,kommissionensiträdande an-t.ex.
kom-modellen. T.o.m.internationellaföljer denbeslutsfattandetförmodaledning attatt

intressen.hemländers Trotsutsträckning derasi visshandlande präglasmissionäremas av
någotbesluten harheller vad gällermateriellt och intesällanbesluten mottagarna avatt

aktörernadet ärformas beslutenförhållanden sättinternationellamed göraatt vanasom
inrikespolitikens utrikes-Goldmann talarförhandlingar. Kjellfrån mellanstatligavid om

politisering.
rådet ifattas i mellan-medlemsländernaför allabindandebeslut skallNär varasom

Även inte ienigheteniga besluten.ländernaförutsättningenstatliga former ärär att omom
i internationellnaturligbeslutsprincip finns strävan ärvisst fall gäller or-ett som enensom

från 1966 visstLuxemburgskompromissenuppnå s.k.enighet. Denganisation t.o.m.geratt
intressenfrågor deras vitalai berör ävenprincip haristöd för vetorättatt staterna somen

påtryckningsåtgärd.utnyttjasknappastden änannat ensomnumeraom
måsteförhandlingar, där ländernalångvariganå inte sällanfram till enighet krävsFör att

måstepolitiska aktörer deförhandlingar mellanpositioner. allaintagna Somtidigarege upp

3 Critique" WestEuropeanand itsC. Mayer"EuropeanDemocracyUlrich R. Haltem.FranzLHJ-l. Weiler,
3 24 ff18,July 1995,Nofølitics Volume s.. ejjfektivare.Omunionen" i Enklare ochi Europeiskabysantinska komplexitetenJanerikGidlund "Den

12maktbalanserSOU 1995:131komplexitetoch:Suns- s.
och demokrati SOUintemationalisering"i Suveränitet"Sverige, EG och politikensKjell Goldmann

911994:12.Bilagedels.
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för framgångsrika föras konfidentiellt. Offentligtatt angivna förhandlingsståndpunktervara
tenderar försvåra förhandlingar olika Bl.a. svårtatt detsätt. retirera frånär för-att en
söksvis intagen ståndpunkt det visar sig inte villigär tillatt motpartenom mötes.att en

Svårigheten förena offentlig opinionsbildning med förhandlingaratt i inter-accentueras
nationella rådetssammanhang. I förhandlingar räknar med ländernasattman ursprungs-
ståndpunkter hemliga.är Det från rådets sida, nödvändigt dessa stånd-menar man att
punkter förblir hemliga, framför allt medlemmarna tvingas avvika från dem förom att en
överenskommelse skall kunna komma till stånd, "ibland till sådan grad de inte följeratten

fråga.de riktlinjer fåttde nationell nivå angående visssom en
Enigheten beslutsprincip motverkar också diskussioneröppna resultatensom om av

förhandlingarna. Debatt implicerar oenighet och risken förhandlingsresultatetär att ärom
skör kompromiss kan diskussion detta få undertryckta motsättningar blommaen en om att

kanStaterna röstförklaringar dessa skäl måsteäven är ha medupp. avge men av som mera
diplomatisk kutym hemliga, degöra hindrarnär Inget givetvisatt frånavges. stat atten

offentliggöra sådan röstförklaring.senare en
rådetI förekommer också form uttalanden till protokollen inte formellt ären av som

reservationer innebär uttolkningar överenskommelsen. Dessa har i princip in-men som av
hemmaopinionen7.juridisk betydelse har syftet lugna Genomutan beslutsnarast attgen ett

rådet i början oktober 1995 offentliggörs protokollen. Det förutsätts leda tillav av numera
uttalanden detta slag minskar. Eventuellt kanatt de inarbetas i de förklarandeav texter som

åtföljer de beslutade rättsaktema.
Vad slutenheten igör denna beslutsprocess särskilt besvärande två förhållanden.ärsom

Det första EU fattar beslut med direktär effekt medborgare, företagatt och andra organi-
sationer i medlemsstaterna. andra förhållandetDet de frågorär EU hanterar i såatt storsom
utsträckning berör inrikes förhållanden. Beslut medborgarensrör vardag fattas såledessom
i former normalt dågäller länder ingår avtal mellanstatliga förhållanden.som om

centralaDet elementet i den mellanstatliga styrelseformen alltså enhällighetenär som
beslutsprincip. Det medförden långtgåendeär insyn i beslutsprocessen försvå-attsom en

Förhandlingar, inte diskussion och debatt, den centrala arbetsmetoden;är innebördenras.
måsteuppgörelser skyddas offentligheten; "brasklappar" får användas förmotav att ta
hemmaplan.stötarnaemot

klartDet användningenär majoritetsbeslut påfrestningarmedföratt arbetsformema.av
Uppmuntras, beslutsfattande under oenighet kan hårdare viljaoch hjälpparterna taagera av

politiska krafter för driva ståndpunkter.sinayttre Behovet förklaraatt och motiv-öppetatt
sina ställningstaganden då.ökar Diplomatisk kutym och den inre logiken i det mellan-era

statliga beslutsfattandet verkar dock i konserverande riktning.

3Rådetsargumentationi dets.k.Guardianmålet.Förstainstansrättensdom 13s.
Jean-ClaudePiris "After Maastricht, theCommunitylnstitutionsMoreEfficacious,MoreDemocraticandare

More Transparent" EuropeanLaw 1994:5Review 472. Piris dessuttalanden"constitute im-atts. menar an
tool available the negotiatorsandportant commit their goodto faith themselves".Den delenasamong senare

meningen svårbegriplig.ärav
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förvaltningskultureninlånadeDen
Med tiden kanintet.förvaltningskulturinteorganisation skapasinternationell enI urenen

ochinte därEUdrag. Men änerhålla vissa unika ärochbyggasförvaltningskultur upp
krite-viktigtalltjämtnationalitet äromständighetförsta ettflera. ärEnskälen för det attär

förhållande tilladministration. Ii EUzsledandetill desärskilti rekryteringenrium posterna
ochLuxemburgfallenöverrepresenterade. Ismå ländernaalltså debefolkningsstorleken är

överrepresentation. Denkraftigskapatillstorlekgeografi ochsamverkar na-Belgien att en
flerspråkigheten.befástsrekryteringenåstadkomsförankringentionella genomgenomsom

franskaengelska ellerinte harfrån länder därdetjänstemaninteVisserligen kan manen
skallandra tjänstemänmedarbetsumgängetdagligade i detmodersmål medräkna attsom

officiellagällerdetochsammanhangoffentliga närspråk isitttalakunna eget men
faktorYtterligareanvändbara. mot-språk erkända ochnationellaalla somdokument enär

itjänstemännenledandedei EUförvaltningskultursärskild är attuppkomstenverkar av en
dock strävandenfinnsEU-organisationen. Det attutanförutsträckning rekryterasså stor

kulturelltilldärmedochorganisationeninom uppmuntratjänstemänförkarriän/ägarskapa
organisationen.medlojalitetidentitet och

inteden harEU. Meninomförvaltningskulturenhetligvissa dragdockfinnsDet enav
länderkontinentaleuropeiskafrån de"lånats" inorganisationen varsominomskapats utan

kommitharförvaltningstraditionen attfranskadenallt detFramförfrån början. ärmed som
förvaltnings-andradelvisharländerinträddaSenaresamarbetet.europeiskaprägla det
påverka denmöjlighetenländerna. Mennordiskaoch attanglosaxiskafrämst detraditioner,
förändringarförFörutsättningarnabegränsade.varitharetableratshaderedankultur som

utvidgning.års1995efterförbättratshar
franskauttryck i dentillförvaltningskulturen tra-kontinentaladentydligt kommerMest

allmänintresselångsiktigttjänaoffentligaofta deuppfattas ett somdenditionen. I organen
offentligadeallmänintressedetta ärkonflikterna. Bärarnapolitiskaaktuellastår deöver av

mellanStegetinträdeskrav.med högaförvaltningshögskolorifostrastjänstemännen som
båda karriärer.dessakombineraslångt. Oftainteverksamhetbyråkratisk ärpolitisk och

elitismsåledes dragfinnsDettämligen homogen.medför den är avDetta styratt grupp som
offentliga tjänstemännenledandedemeningeni denförvaltningskulturenfranska atti den

gäl-inte görakanuppgift Däremotsinutvald att styra. manär ser somsomgruppnogaen ideologi.politiskenhetligskulle präglasbyråkratiska kulturenfranskadenlande enavatt
utbildningsmässigoftaförvaltningstraditionen utgöranglosaxiskai denTjänstemännen en

8 thebureaucracies" inBureaucracynationalof theEuropeanization"TheLinda WoutersC. .Edward Page
198-2001995PierreEditedby JonAdministrationPublicIntroduction Comparative s.içviødern AnState. to

EU-beslutningrprøcessen:BureaukraterieuropaeiskeUnion.af DenNedergaard,OrganiseringenPeter
202-2051994ochlegitimitetefektivitetgrvaltningens s.

Policy-andFrance" i BureaucratsPoliticsandLeft. BureaucracyRight"FromSuleimanEzra R. to
1984SuleimanR.Editedby EzraOverviewComparativeMaking.A
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politiken".elitoch social drar å andra sidan klar gränslinje Den nordiska for-men moten
valtningskulturen kännetecknas inte någoti dessa hänseenden elitism, tjän-ävenav av om

i nordiska länder förvissostemännen har genomsnittligt högre utbildning och bättreen so-
cial bakgrund människor i allmänhet.än

Elitismen i den kontinentala förvaltningstraditionen för lätt med sig uppstårsvalgatt ett
mellan medborgarna byråkratin.och Tjänstemännen uppfattar sig inte tjänaresom av
allmänhetens kortsiktiga intressen och allmänheten med misstro byråkratin. Dettaattsvarar
misstroendeförhållande får bl.a. till konsekvens förvaltningsorganisationen inteatt öppnar
sig för information till medborgarna. åMedborgarna sin sida det allmänna insynvägrar och
kontroll i vad de uppfattar privata angelägenheter. I de nordiska länderna råderdär detsom

fortroendeförhållande mellan medborgare och myndigheter finnsett bättre Förut-mer av
sättningar för öppenhet också för omfattande registrering uppgifter från ochmen en av om
enskilda medborgare. Man kan uttrycka sådet gränslinjen mellan öppenhet och privat-att
livets helgd dras annorlunda i den kontinentala i den nordiskaän administrativa kulturen.

Förvaltningskontrollen också annorlundaär utformad. I de kontinentala liggersystemen
tyngdpunkten den juridiska och administrativa kontrollen, initieras de enskildasom av
medborgarna och organisationerna. Den viktig rättssäkerhetssynpunktär befordrarur men
knappast öppenhet inom förvaltningen. Den parlamentariska insynen i byråkratin dåligär
liksom massmediemas. Motsatsen gäller i de nordiska "Lekmännen" dvs. poli-systemen.
tikerna deltar i utsträckning i administrationen och skaffar sig så inblick.stor sätt Mass-
mediema drar och befäster öppenhetskulturen. Ombudsmannainstitutionennytta ärav en
intressant kombination den parlamentariska kontrollens öppenhet och den juridiska kon-av

vaktslåendetrollens kring rättssäkerhet och forrnkrav. Den har därför adopterats mångai
andra länder med förvaltningstraditioner,andra i den internationella organisa-senastnu
tionen EU.

Utvecklingen
Öppenhetsfrågoma har ingen lång historia inom påEG/EU. Först 90-talet kom diskussionen

igångallvar och regler infördes. De enda regler dessförinnan fanns gällde motsat-som
sekretess och tysnadsplikt. I Romtraktaten art. 214 stadgades och stadgas alltjämtsen,

tystnadsplikt för såväl de anställda vid gemenskapernas institutioner för demsom som
deltar i arbetet i dessa.sätt Tystnadsplikten,annat gäller efter det derasäven attsom

uppdrag upphört, upplysningar omfattas sekretess, särskilt uppgifter före-avser som av om
deras affärsförbindelser eller deras kostnadsförhållanden.tag, Artikeln bindande förär

avmedlemsstaterna sanktioner bestående disciplinära åtgärder och avskedande kanmen
institutionema.bara vidtas dem anställda iärgentemot som

I den förändringsprocessen ökad öppenhet har bland medlemsländerna Danmark ochmot
Nederländerna haft pådrivande roll. Bland institutionerna har parlamentet och i viss månen

n RichardRose,"The Political Statusof HigherCivil Servants Britain" i Bureaucratsand Policy-Making
a.a.n Carl Norström,EU ochdensvenskaøjffentlighetsprincipen1995s.l45



redovis-följanderoll.viss Denhar spelatDomstolsutslagaktiva.varitkommissionen en
i detalj.innebördförändringarnasfram, intevuxitförändringarnahurlyfter framningen

1984-1992deklarationerResolutioner och

resolutionmed denmöjligtvisöppenhetsfrågorna kan sägas startaDiskussionen somom
lagstiftninginförandekrävde parlamentetIresolutionen1984. omparlamentet av enantog

och 1994.resolutioner 1988iframförtssedermeraharLiknande kravöppenhet.
kringöppenhetkrävatidiga stadium störrebidrag dettaendaKommissionens attvar

skulle lämnamedlemsstaternagällde dethand utmiljöfrågoma. förstaIi attinformationen
gemenskaps-ställaskommissionenenligtbordekravinformation sammamen

öppenhetsriktningNågra intiativ isjälv.kommissionen togsärskiltochinstitutionerna
hand-lämnai fallkommissionenvägrade utattkommissionen. Tvärtom ettemellertid inte

EG-vidare tillbedrägerimål. gickSakeniundersökningsdomareholländsktill ettlingar en
gemenskapsinstitutioneråligger alladet attförklarade1990i sin dom gedomstolen attsom

tillhandahålla handlingarslagdettanationella atttillaktiva stöd rättsprocessersitt genomav
vittnesmål nationellai rät-tjästemänbemyndiga sinaochdomstolar attnationella avge

EGinomoffentlighetökadhåll förstasinahälsades motstegtegångar. ettDomen som
institutioner.dessoch

i majresolutionIöppenhetsfrågorna uppmärksammasocksåbörjadeDanmark enI mer.
i EG-insynallmänhetensförbättraregeringenfolketingetdanskauppmanade det att1990
insynallmänhetensprinciper förföreslåuppdragfick iRegeringenfrågor. att gemensamma

deså formuleradeindividuella fall attbehandlingochbeslutsprocedureri EG:s varsomav
insynenmedlemsland däri detinsynallmänhetensförmed reglerna varöverensstämde

unions-föregickregeringskonferensDanmark i denframFrågan fördes somstörst. av
avtalet".

januari 1991unionsavtalet. IinförÄven regeringskonferensenaktivt iHolland var
öppenhet.regeltillförasskulleRomfördragetregeringenholländska omdenföreslog att en

medbefogenheteruttryckligaerhållaskulle attrådet i fördragetgickFörslaget attut
EG-information. För-tillgång tillallmänhetensförreglerbeslutamajoritetkvalificerad om

författning.Nederländemasibestämmelseliknandeförebild isinhadeslaget en
unionsavtalet,fördragstextibindandenågon rättsligtinte iresulterade sominitiativDessa

tillkomrättsverkningardeklarationi1991,december utanundertecknades i somutan en
gången begreppetför förstaanvänds trans-deklarationdennaförslag. Ikommissionens

institutionemasstärkai beslutsprocessenskulledeklarationenEnligt transparensparens.
rekommender-Därförmyndigheterna.tilltilltroallmänhetensochkaraktärdemokratiska

för-åtgärder förrådet attförelägga1993under rapportkommissionen omades senast enatt
Därmedråderinstitutionerna över.informationtillgång dentillallmänhetensbättra som

Deirdre Uni-andtheEuropeanSchengeninGovernmentof OpenPrinciple"TheMeijers,HermanCurtin
417-19199532,Market law ReviewRetrogression"CommonDemocratic s.on:Björn byheldicial informationandPublicAccess.AccessECRyborg,Ole Vigant toAndersenKassøe 0

201993membercountriesindividualtheandEC inauthoritiesin s.Sublicadministrative
s.4l9fMeijersCunin a.a.



65

hade inletts så småningom ledde till vissa konkreta åtgärder frånen process kommis-som
sionens och rådets sida.

Processen fick oväntad hjälp de politiska svårigheter uppstod i sambanden medav som
ratifikationen unionsavtalet. folkligEn tveksamhet till avtalet kom framav i flera av
medlemsländerna, bl.a. manifesterad i de dubbla danska folkomröstningama och den
knappa majoriteten "petit oui" i den franska folkomröstningen. Frågorna hela EU-om
projektets demokratiska förankring kom i förgrunden. Det därför naturligt med Stor-att,var
britannien ordförandeland och med Danmark och Nederländerna pådrivandesom som
krafter, öppenhetsfrågoma vid Europeiska rådetstogs i Birminghammöten och Edin-upp
burgh hösten 1992.

Vid i Birminghammötet i oktober 1992 allmänt hållen deklarationantogs en om en
"Gemenskap sina medborgare.nära Det framhölls det nödvändigt EGatt göraattvar mera

för möjliggöraöppet allmän debatt dess verksamhetatt med full kunskap fakta. Ien om om
Edinburgh i december 1992 beslöts konkreta åtgärder, gällde ökad öppenhet iom mer som
rådets arbete. Offentliga rådsdebatter skulle hållas regelbundet i viktiga frågor av gemen-

intresse för EG. Viktiga kommissionsförslag skulle,samt det lämpligt,när bli föremålvar
för offentlig inledande rådet.debatt ien

Reformvågen 1993-1994

Danmark och Nederländerna drev i rådet, påhejade parlamentet, tanken på helt öppnaav
rådet uppträddemöten lagstiftare.när Majoriteten länderna ville dock begränsasom öp-av

penheten till vissa debatter. Majoritetens argumentation för ståndpunktdenna återges av
rådets juridiske rådgivare i artikel följande En total rådetssätt. öppenhet i överlägg-en
ningar skulle underminera den speciella karaktären och effektiviten i beslutsprocessen i
rådet, förär bedriva förhandlingar mellanett medlemmarattsom organ representerarsom
12 regeringar, gång lagstiftande och diplomatiskt och verkställandeett ettsamma organ.
Den rätlinjiga uppfattningen öppenhet allmänheten lika medatt vilketmot itransparens,var
sin lika med demokrati, ytligt attraktiv falsk.tur rådetsAtt överlägg-öppnavar var men
ningar för allmänheten skulle medföra de verkliga förhandlingarna skulle föras inteatt av
politikerna i rådet deras tjänstemän från de olika ministeriema iutan arbetsgrupperav som

dörrar.skulle fortsätta förhandla bakom stängdaatt
årsskiftetSedan 1992/93 har omkring 25 debatter hållits.öppna Under första halvåret

1993 föreslog Danmark då ordförandeland lista med 16 debatter. Nioöppnasom var en av
dessa genomfördes. Därefter har det sig någrarört stycken debatter halvår. Numeraom per

öppna,gäller i varje fall två varje halvår skallmötenatt nämligen ordföran-när ett nyttvara
deland sitt arbetsprogram hos utrikesministramapresenterar allmänna rådet och finans-
ministrarna Ecofm.

Efter långdragna diskussioner i rådet hur mycket frånprotokollen de mycketom av mer
frekventa, slutna mötena kunde offentliggöras beslöt rådet i december 1993som att om-

16Piris a.a.s.473
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Rådet kundeoffentliggöras.huvudregel skullerådetilagstiftningsärendenröstningari som
omröstningar.dessahemlighålla resultaten ävenfallenskildabesluta idock att av

från kommissionensockså initiativförutsattedeklarationUnionsavtalets transparensom
åtgärdspaketkommissionenpresenteradeockså. På 1992hösten ettsådana komOchsida.

synpunkterochi oktoberpublicerasskulleårligt arbetsprogram attinnebarbl.a. ettattsom
utgivandeskulle inhämtasförberedelseunderkommissionsförslag avgenomvarsom

denmedvetandeinitiativ itagit dessasade sig ha attKommissionen oms.k. Green papers.
medi jämförelsesärskiltpolitik,dörrensdenhistoriaberömvärd öppnahade "enredan av

förvaltningarna.nationellapraxis i deexisterande
så kommissionen framladeKöpenhamn,irådetsEuropeiska möteinförPå våren 1993,

riktaderådet och parlamentettvå tilli formunioneninomöppenhetökadför avett program
principallmäninförandebl.a. förslaginnhöll ommeddelanden. Programmet enavom

skulleriktlinjer utgörafram vissafördeKommissioneninom EU.handlingsoffentlighet som
institutionema. rådet önskadeEuropeiska attandramed dediskussionernaförunderlag

skulle hamedborgarnaprincipenarbete baseratsittfortsatte attkommissionenrådet och
rådet ochparlamentet,mellanDiskussionernainformation.tillgång tillmöjligastörsta

dekla-institutionernaförtillfram1993under höstenledde gemensamkommissionen en
bekräftade sin avsiktinstitutionernavarisubsidiaritet,ochdemokrati,ration transparensom

införtshadeutskottsmötenpåminde öppnasin delförParlamentet attbli öppna. omatt mer
arbetet.parlamentariskai dethuvudregelsom

denantagandetarbetekommissionensrådets ochresultatet avkonkreta varDet avmer
följeroffentlighetsprincipUppförandekodexens1993.decemberiuppförandekodexens.k.

Möjligheten göraavseende.väsentligtvåren i attfrån un-förslagkommissionens ettutom
skyddaintresseinstitutionernastillgodose attutvidgades förfrån principen avattdantag

skildaimplementeradesUppförandekodexenförhandlingar.i sina genomkonfrdentialiteten
februari 1994.ikommissionen1993 ochdecemberrådet ibeslut avav

änd-denimplementeringenochuppförandekodexenrådet genomiBesluten avantaatt
iville längre öp-Nederländerna,enhälliga.inteprocedurreglerrådetsring somvarav

allmänhetensreglerinförandefrågaoch igenomgåenderöstade ompenhet, emot avom
in-HollandsHolland.medsakDanmarkgjordehandlingarrådetstillgång till gemensam

till-allmänhetensslagså fundamentaltfrågaprincipiellt slag. Envändning somavvar av
och medborgarnainstitutionmellanförhållandetfråga rörgång handlingar,till ensomen

således fel-beslutetförrättsgrundenSjälvaarbetsordning.interni varinte regleraskan en
det interättsgrund haderiktigvaltHadeholländsk sida.frånmenadeaktig, enmanman

bes-NederländernaöverklagadePå skäldessamajoritetsbeslut.fattamöjligtvaritheller att
EG-domstolen.tilllutet

s.472Pirisa.a. inCommissionthe Europeanapprovedbyof documentsCollectionOpenness.CommunicationInformation
decision-makingof theandinformationpolicy process1994119993and transparencyon iunderkännerGeneraladvokatendomstolen.iavslutatMålet inte429f.423, ärännuCurtin Meijers s.a.a.

ansluterbeslutetogiltigförklaraförargumentationklagandenas1995 att mennovemberden28yttrandesitt av
lagstiftning.öppenhetenregleranödvändigtdetuppfattningen är att genomsig till att
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Tillämpningen och reformsträvanden 1994-1995nya
Kommissionen rapporterade i maj 1995 utfallet tillämpningen offentlighets-om av av
bestämmelserna. Av 260 framställningar mottagits fram till den 22 1995 hadesom mars
drygt hälften bifallits, 18 % avslagits och bortåt 30 % förklaratsca ogiltiga. Den vanligaste
avslagsgrunden handlingarna innehöllatt uppgifter från konfidentiellavar diskussioner.
Som ogiltiga ansågs främst framställningar avsåg dokument redan publiceratssom som

kommissionen.eller inte utgivitssom av
rådetsAv redovisning sin tillämpning reglerna utlämnande handlingarav fram-av om av

går de 68 framställningaratt kommit februariav 1995 hadet.o.m. 23 helt bifallits,som
19 delvis, 1 föremål för domstolsprövning och övriga 25var avslagits Dessa uppgifter.kommenteras rådet i dess inför IGC medav rapport antal framställningaratt ett stort om
utlämnande har gjorts och den mängden dessaatt bifallits. Rådetstora tillägger denav att
praktiska tillämpningen reglerna för tillgång till handlingar fortfarandeav föremålär för
viss oenighet mellan rådsledamötema det gällernär den balans bör råda mellan effek-som
tiviteten i förhandlingsprocessen och i lagstiftningsarbetet.transparensen

Under de första månaderna rådets tillämpning reglernasex avslog rådet fram-av av
ställningar gällde rådets protokoll och röstningsresultat åberopandesom under attav
dokument kan avslöja vilka ståndpunkter olika regeringarsom har intagit i frågorolikasom
inte lämnas I det första fall där dennaut. omständighet användes reserverade sig formellt de
danska och holländska i rådet beslutet.representantema Sökanden, denmot engelska tid-
ningen The Guardian, begagnade sig möjligheten överklaga beslutet tillatt Första-av
instansrätten. Under målets behandling i interveneraderätten Danmark, Nederländerna och
Europaparlamentet till stöd för Guardians yrkanden. Förstainstansrättens dom avkun-som
nades den 19 oktober 1995 -alltså efter års1/2 handläggningstid blev rådets beslutca att-utlämna devägra begärda handlingarnaatt ogiltigförklarades formella grunder. Rätten
ansåg i likhet med Danmark och Nederländerna rådet inte gjort den i bestämmel-att- -

förutsätta avvägningen åmellan sidan medborgarensserna intresse få tillgång tillena att
rådets handlingar åoch andra sidan rådets eventuella intresse skydda konñdentiali-attav

i dess överläggningar.teten
dettaI sammanhang skall också förnämnas arbetet inom både kommissionenatt rå-och

det finns särskilda säkerhetsregler gäller hanteringen informationen. Nu gällandesom av
frånregler denär 1 1995. Enligt dessa graderas informationenmars restricted, confi-som

dential och I kommissionen finnssecret. hemligareännu kategori, nämligenen top secret
Tekniken kan påminna vår hemligstämpling handlingar någon kopplingom till sek-av men
retessgrundema enligt uppförandekodexen finns inte i beskrivningarna dessa säkerhets-av
kategorier. Något krav bedömningatt sekretssfrågan skall dokumenten ny görasav om
betecknade eller begärs utlämnadesecret finnstop intesom secret heller. Enligt uppgift från
rådet lämnas sådana dokument aldrig utan säkerhetsgraderingenut ändras.att Beträffande

20CommissionReportfor theReflectiønGroup.1995Annex 13.21Norström 138ffa.as.
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betecknastillgänglighetdokumentmedanoklartlägetConfidential dokument somär vars
omständigheterna.beroendeintelämnasellerlämnasrestricted utut

främstaktualiserats,rådets arbeteförformeråter frågornatid har öppnarePå omsenare
förslag tillkonkretafram öp-våren fördes1995memorandumdanskt treDanmark. I ettav

rådsarbetet:ipenhet
majoritet i besluten,till enkelfrån enhällighetövergångrådsdebatterFler öppna genom-

rådet,iröstresultatenoffentliggörandeobligatoriskt av
verksam-rådets lagstiftandegällerdetrådsprotokolloffentliggörande närobligatoriskt av-

het.
of-förslagkompletteringladeoch egetförslagen ettdanskade omSverige stödde som

lagstift-rådsbehandling islutliginförtextutkastet/underlagetsistadetfentliggörande av
ningsärenden.

motståndbetydandearbetsordning,rådets mötteiändringar ettförutsatteFörslagen, som
maj formen29kom denrådets beslut ettñckDärförmedlemsstater. avfrån flertal somett

förprocedurreglematillämpningskärptöppenhetökadantal slutsatser avengenomom
alltid offentliggöraförband sigmedlemsstaterna attinnebarslutsatserrådsarbetet. Dessa att

tidigareomfattning änirådsdebattema störreskallrådet. Vidareiomröstningsresultaten
råds-införallmänhetentillInformationenmassmedierna.ochallmänhetenföröppnavara

offen-skall kunnadelvisellerheltrådssekretariatetbl.a.förbättrasskall attmötena genom
diskussion.rådetsgrund förtillliggertextförslagdetliggöra som

för ytterligaretill CoreperhänskötsrådsprotokollenoffentliggörandeFrågan avom
rådsmedlemmarnauttalandenmed deskulleKnäckfrågan hur göraberedning. sommanvar

ville in-medlemsstaterFlertaletprotokollet.tillfogarfalli vissakommissionenoch
underlättartill dettahänvisningmeduttalandenhemliga attbehålla bruketledningsvis av

tillattityderi medlemsstaternasförskjutningkompromisslösningar. Entillmöjligheterna
den 2 okto-Vidoch hösten. mötetunderskedde docköppenhetförmån ökadför sommaren

rådspro-tillgång tillallmänhetensrörandeuppförandekodexrådetkunde därförber anta en
framgårdenlagstiftare. Avrådet handlarrådsprotokolleni näruttalandenatokollen och som

Rådet skulleutnyttjasskulleprotokolleni sparsamt.uttalandenmöjligheten göraattatt
Uttalandenatill den.preambelniellerrättsakteni självauttalandenainarbetaeftersträva att

ochbegärt detsärskiltmedlemslandenskiltEndastoffentliggöras.regel ettskulle omsom
uttalande hem-förblirföreliggerför öppenhetmajoritet ettenkelrådet konstaterar att en
får i praktikenuttalandenligt. unilateralaenskildagällerdetinnebäratorde närDetta att

offentlighetsregeln.frånundantagsjälvt bestämmalandetavgivandedet om

n theandStatementsintheMinutesPublicConduct AccessCouncil.Code toSecretariatof theGeneral on
1995oktoberden2AntagenLegislatør.CouncilaetingtheMinutes asa
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Sammanfattning

Slutsatsen denna historik det finns rörelse inom EU ökadär öppenhetatt motav atten men
den och vacklande. De stolta deklarationema och principbeslutenär intemotsvarassvag
alltid tydligt handlande i riktning. fårMan intrycket institutionerna, särskiltattav samma
rådet, motvilligt och bara under tryck. kan ocksåDet konstateras de förän-agerat yttre att
dringskrafter inom och EU, verkar för fåöppenhet, och ganskautom ärpermanentsom mer

tvåEndast mindrede länderna har, i varje fall fram till 1995, ganskasvaga. av ensamma
bland medlemsländerna drivit öppenhetsfrågoma. Från institutionerna har entydigt stöd en-

påräknas fråndast kunnat parlamentet. Domstolarna i fåhar de fall varit föremål försom
prövning hamnat öppenhetssidan, tidsutdräkten i domstolarnas behandlingäven om av
målen besvärande. motståndetDet har rådet.är öppenhetssträvandena istörsta Imött en

artikel tvåkritisk holländska jurister rådetstalas banalisering" öppen-av om av
hetsfrågoma. Rådet har inte insett frågomas principiella vikt, inte rådetsEuropeiskaomsatt
beslut riktigt tillämpatoch sina regler restriktivtsätttransparens ett ett ytterstom
sätt

Nuläget

detta avsnitt skall försökI utvärdera öppenhetssituationen igöras EU. Utvärderingenett att
såvälkommer den faktiska situationen bådaregelverket. fallen tvåI skallatt avse som

skilda perspektiv utgångspunktanläggas för utvärderingen. faktiska situationenDensom
från elitperspektiv ochvärderas medborgarperspektiv. Regelverket bedöms dels iett ett

förhållande Europarådetstill rekommendation angående tillgång till information hos myn-
digheter, dels i förhållande till hur väl medlemsstaterna uppfyller rekommendationen.

faktiska situationenDen

Förutsättningarna iför öppenhet nationell administration och i internationell ären en gan-
ska olika. Tack sin oomtvistade legitimitet kan nationell förvaltning till skillnadvare en
från internationell de drag enligt idealtypMax Webers borde kännetecknaantaen som en
rationell förvaltningsorganisation bl.a. arbetsdelning, specialisering, hierarkisk struktur,
generella regler och karriärsystem. Weber tjänstemännen i denna förvaltnings-attmenar
organisation utvecklar maktposition i grund sin professionalitet och fortsät-statenen av

byråkrati"Varje försöker öka denna överlägsenhet i professionell kunskapter: attgenom
hemlighålla sina kunskaper Byråkratiskoch avsikter. förvaltning har alltid tendens atten

förvaltning fråninsyn så långtallmänheten. Den undandrar den kan sin kun-utanvara en
kritik".aktivitet frånskap och all

Förvaltningsorganen i internationell organisation EU har inte auktoriteten som samma
i nationell administration. sitt beslutsfattande inteI har den flera herrar ochutansom en en

Cunin Meijers 438a.a.s.
Max WeberEkonomiochsamhälle:Förståelsesociolginsgrunder1983-87Vol. 2 58,86s.
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gälleroch förvaltningarna detnationella regeringamalita till de närtvingas i huvudsakden
måste internationell förvaltningdärförkunna fungerabesluten. Förgenomföra attatt en

måste iönskemål. Information omfattandeochkravför medlemsstaternaslyhörd ut-vara
de internationellaochtillbaka mellan medlemsstaternafram ochsträckning slussas or-

såledesbeslutsmiljö borde leda till dessmångfacetteradedynamiska ochEU:s attganen.
25påverkbarhet.öppenhet ochkännetecknasorganisation storav

sållfallet. EU läckerockså utsträckning Att äritordeDetta ettstor ensomvara
sig denna icke-regleradetillgodogöramöjligheternaframförs. Menuppfattning ofta attsom

resursstarka aktörerna.öppenhet främst deicke-legitimerade haroch
således välFörframstår eller slutet berori praktikenOm EU öppet vem mansom

många stängda. ViaBryssel inte dörrarlobbyister ijournalister elleransedda ärinsatta och
informa-information de behöver. Dennaskaffa sig denkan de lättkontaktvägaretablerade

journalister, spridssärskilt inte dessa ärgivetvis inte hostion utanmottagama,stannar om
journalist eller lobbyistdärnaturligtvis avsedda läckorfinnsallmänheten.vidare till Det en

då poli-ingår givetvis iSådana läckorinformation.inifrån för föraEUkontaktas ettatt ut
för elleropinionsmässigt stödmobiliseraförgällertiskt spel där det mot-attpartt.ex. en

handlingslinje.stånd mot en
lobbyistför journalist ellerorganisationTillgång källor inomtill är somenen resursen

fåribland höraförvånandedärför inteåratal arbeta Det närär attdet kan attta manupp.
frågan införa offen-så iengageradelobbyister intejournalister ochetablerade är att enom

defördel de hardemeventuellt kunna berövaskulletlighetsprincip i EU. Det gentemoten
uppgifterfinnsgenerellt.skrån allmänheten Detochinom sinamindre etablerade t.o.m.mot

heltkonsultbyråer think-tanks ellerochförjournalister extraknäckerväletableradeattom
därför enligtPresskåren i Bryssel skulleorganisation.PR-funktion förienkelt arbetar enen

personer journal-anknytning tillhaftantingen har eller harinnehålla "somdansk rapporten
skaffa framspecialiserar sigIobbying ochsysslar medhuvudsakligen attistik men nu

journalister.sigmöjliga dvs.från lättastEU sätt,dokument att presentera somgenom
framstårkretsutanför etableradesjournalist deförvanlig medborgare ävenFör enmenen

hurtillräckliga kunskaperoftastsaknarTill börja medslutet.EUdäremot att ommansom
information efter-förstå denför kunnauppbyggd och fungerarorganisationen är att manvar

efter dekan sökanågot offentligt register därheller finns detfrågar finnas.bör Inte man
ellerdiarieföringinga kravfinns nämligenintresserad EUIhandlingar är av.man

få någotredanågon inom förkontakta EU äristället försökermotsvarande. Om attman
kommafrån sida. Man börtjänstemännensovilja eller rädslasannoliktdet mötsatt avman

administrativa kul-framgått, fostrade itjänstemän inom EUihåg de flesta är,att som nyss
tjänstemänneneller därupphöjd medborgarnabyråkratin traditiondär är över avturer av

detmedborgarna. Attkommunicera medfria formerförbjudna ipolitiska herrarsina är att
språket förbättraravståndet ochtill Brysselproblempraktiskafinns raddessutom somen

inte saken.

28Nedergaarda.as.
14-18PublicECand Access sa.a.
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vanligtEtt bemöta denna kritiksätt hänvisa tillär denatt mängd informationatt av som
EU redan och till informationen kan förbättras.ut Men informationspolitikattger en som
verkar organisationens villkor kan givetvis inte öppenhetersätta inom vissaegna en som
givna disponeras den utomstående medborgaren eller aktören. Omramar av tror attman
ökad förbättradoch information tillgodose kravär sätt öppenhet har inte för-ett att man
stått eller förståvelat öppenheten demokratiskt kontrollinstrument.äratt behövsDet in-ett

djupare insikt i den mänskliga för inse uppgifter intressantanaturen att ärgen att mestsom
kontrollsynpunkt de sist ingåskulle iär officiell information.ur som en

Den normativa situationen

En slutsats kan dra föregåendedet ochär organisationer saknarattman av personer som
kunskaper och kontakter behöver stöd regler för kunna sina krav informationgöraattav
gällande EU:s institutioner. Som finns det ocksågentemot öppenhetsregler och detsett är
därför viktigt bedöma kvaliteten i dessa regler. Hur bedömningen utfalleratt givetvisär är

fråga vilka kriterier använder vid sin värdering. En lämplig utgångpunkt här kanen om man
1981".den rekommendation Europarådets ministerkommitté kanDen intevara som antog

från svensk synpunkt särskilt långtgående och framför allt inte speciellt preciserad,anses
den dock vissa principer, åttabestämtnärmare stycken. I första hand dessaärmen anger

principer tillämpliga nationella administrationer. Det kan dock inte orimligt attvara
ställa krav EU de ingår i organisationen. detMen finns ocksåstatersamma som som
anledning efter hur väl EU uppfyller rekommendationens krav i förhållandeatt till krav-se
uppfyllelsen hos i första hand de "gamla" medlemsländerna dvs. de länder ingick i EUsom

Österrikesföre Finlands, Sveriges och inträde. faktiskaDen europeiska standarden öp-
måttstock".penhetsreglema såledesblir andraen

utgångspunkterSom för rekommendationen bl.a. det viktigt för allmänhetenär iattanges
demokratiskt samhälle ha adekvat information i frågor.allmänna Tillgångett att till in-

formation kunna stärka medborgarnas förtroendesägs för förvaltningen. Därför bör an-
strängningar till fördet tillförsäkragöras allmänheten möjliga tillgångyttersta att tillstörsta
information finns myndigheter.hossom

Principema skall tillämpas såväldet gäller fysiska juridiskanär Prin-som personer.
ciperna behöver dock inte genomföras undantagslöst. Vid implementeringen principernaav
skall nämligen nödvändig hänsyn till kraven god och effektiv förvaltning. Skulletas
sådana hänsyn det nödvändigtgöra modifiera eller utesluta eller flera principerna,att en av
antingen i enskilda fall eller på särskilda förvaltningsområden, ändåskall alla ansträng-
ningar för uppnå möjliga tillgånggöras gradstörsta till information.att av

27RecommendationR 81 19 the InformationAccess heldby PublicAuthorities.Representanternato föron
ItalienochLuxemburgförbehöllsinaregeringar inteuppfyllarätten rekommendationen.att28 genomgångEn hur dåvarandeväl EG:s medlemsländeruppfylldeprincipernafinns i EC and Publicav Ac-

s.3l ff. Material för dennajämförelsehar i övrigt hämtatsfrån de avsnitt Frankrikeoch Storbri-a.a.cers om
tannien finnsi dennavolym.som
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påjurisdiktion haviss rättalla inomprincipen skall attEnligt den första statsen
lagstiftande församlingarmyndigheterandrafinns hos äninformationerhållabegäran som

domstolar.och
fastslåsantagitkommissionenrådet ochuppförandekodex gemensamtdenI som ensom

finnstillgång dokumenttillmöjligaskall haallmänheten störstagenerell princip somatt
viktig begränsningmycketväl.och EnSå långt alltrådet.och ärkommissionen gotthos

institutionersdessatillämpligtillendastprincipen görsdock egenpro-görs attgenom
juridiskfysisk ellerupphovman ärOm dokumentetsducerade dokument. person, enen

någotellerinstitutioner ellergemenskapens annatmedlemsstat, na-organannan aven
direkt tillutlämnande sändasansökanskallinternationellttionellt eller upp-omorgan

hovsmannen.
HollandGrekland ochFrankrike,Danmark,endastharmedlemsländergamlaEU:sAv

Danmarkgrundlagen. Iinskriven iinformationtillHolland finnsöppenhetslagar. I rätten
alltsåmyndigheterna,förvaras hosdokumentöppenhetsreglemaomfattarHollandoch som

be-gällerdäremotFrankrikeIproducerade dokument.såväl internt sammaexterntsom
Practise förofnågra år CodesedanStorbritannien finnsi EU. Igränsning myn-ensom

inte dokument.informationtillhandahållaskyldighetinnebärdigheterna att menensom
begäran läm-informationdensammanställaalltså självaharMyndigheterna rätt somatt

ut.nas
Spaniens grundlagarPortugals ochiinformation finnstillgång tillPrincipstadganden om

presslagarnaTysklandsaknas. Idennareglerar rättlagstiftningnågon närmare gersommen
därförLändemivå varieraroch överbeslutasPresslagarnarättigheter.vissamedierna

federationen.
lämpliga instrumentocheffektivarekommendationen sägeriprincipen attandraDen

information.tillgång tillallmänhetentillförsäkratillhandahållas förskall att
någon formförord förprincipinnebär denna närmast ettglasögonsvenskaSedd genom

rådetsig hossådant finnsMentillgängliga dokument. ettregisteroffentligt vareöverav
principenmed sägerhari kodexen görabestämmelseenda attkommissionen. Deneller som

pådem plat-delantingentillgång till dokumenten taattskall hasökande avden genomatt
intefår, det, över-Avgiftenbekostnad. sägskopiaerhållaeller att egenengenomsen

belopp.rimligtskrida ett
offentlighetslagstiftning finnsmedmedlemsländergamlanågot EU:si reg-hellerInte av

of-mindreellerdock börjatDanmark harIdokument.register över merler öppna manom
ställssevicekravslagshandlingar. Ettinkomna annatlistorlämna överficiellt utatt

inte själv harmyndighetentillfrågadedennämligenmyndigheter,holländska att om
finns.myndighet där dettill densökandenhänvisadenskalldokumentet

denkunnainformation inte vägrastillgång tillskallprincipentredjeEnligt den
i saken.intressenågot specifiktharsökande intedengrunden att

så principdennamåste uppfattasundantagsregel i kodexen attsådanAvsaknaden av en
ocksåochöppenhetslagarharEU-ländergamlafyragäller deuppfylld. Detsamma somär

Storbritannien.
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fjärde principen4. Den information skall tillgänglig för medborgarnasäger görasatt
lika villkor. undantag i rekommendationens femteEtt dock princip stadgargörs närattsom
information hemlighålls grund enskildas intressen nedanse skall hänsyn till dettasav
särskilda intresse individ kan ha den information myndigheterna har henneen av som om
eller honom.

Någon fastslås fårlikhetsprincip inte uttryckligt i kodexen gälla. Undantagantasmen
från likhetsprincipen kan skäl i rekommendationen. fyraI de gamlagöras av samma som

offentlighetslagstiftning ocksåEU-ländema med lämnas informationen lika villkor.ut
gäller i Storbritannien. specialfall i detta sammanhangDetsamma Ett Tyskland därär som

framgått har priviligierad ställning.nyss pressen en
första principen måstefjärde läsas tillsammans med den femte.Den Den stadgart.0.m.

föremål sådanaprinciper bli fördessa endast kan begränsningar och inskränkningaratt som
nödvändiga i demokratiskt samhälle för skydda legitima allmänna intressenär attett samt

privatlivets helgd och andra legitima enskilda intressen. Som legitima allmänna intressen
sådana nationell säkerhet. allmän säkerhet och ordning, nationensräknas ekonomiskasom

välstånd, förhindrandet brott och förhindrandet avslöja information erhållits iattav av som
förtroende.

skall institutionernaEnligt uppförandekodexen undantag för skydda dengöra att typ av
enskilda intressen i rekommendationen. finnsallmänna och Men det fler sekre-som anges

Tillgångi kodexen. till dokument skall för skydda kommersiellatessgrunder ochvägras att
gemenskapens finansiellaindustriella hemligheter och intressen. Konfidentialitetskriteriet

så det inte bara omfattar information i förtroendevidare utvidgats lämnatshar att som av
juridiska medlemsstater i enlighet med krav i derasfysiska och lag-ävenutanpersoner av

framgått,stiftning. kan, institution utlämna dokument förDessutom vägra attovansom en
konfidentiella.skydda institutionens intresse dess överläggningar I detta fallärattatt av

också i Förstinstansrättensalltså fastslagits dom i Guardian-fallet Vägningskall som en av
alltsåoffentlighets- sekretessintressen ske. I övriga fall sekretessen absolut.och är

offentlighetslagstiftningEU-ländema med uppfylls rekommendationensBland de gamla
Danmark,på sekretessgrunderna i Frankrike i huvudsak och Holland inte ikrav men

långbrittiska rad informationsslag undan-Grekland. I den Code of Practise finns ären som
från kravet begäran lämnas de grunder godtas i rekommenda-Förutomatt ut.tagna som

rådinterna diskussioner och i regerings-tionen bl.a. undantag för informationgörs om
kansliet.

sjätte principen gäller begäran information skall handläggas inom rimligDen att en om
tid.

månadföreskrivs skall underrättas berördakodexen den sökande inom deI att en av
institutionen har bifallits eller avdelningarnaavdelningarna inom begäran attatt avserom

råda avslå informerasinstitutionerna begäran. fallet skall den sökandeI detatt attsenare om
månad bekräftandehan har sig komma in med begäran. Gör han inte detatten en

Ävenåtertagits. bekräftandedet innebära den ursprungliga begäran harbedöms att en
månad.begäran skall inomavgöras en
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Tyskland skallgamla EU-ländema. Ihandläggningstider varierar i deKraven ett svar
dagar. holländskaoch inom 10 Denså möjligtDanmarkilämnas senastsnartgenast, som

med möjlighet förinom 15 dagarbesked skallföreskriverlagstiftningen att ett myn-ges
maximitidGrekland gällerFrankrike ochuppskov. Ifå ytterligare 15 dagarsdigheten att en

bes-har 20 dagar sigmyndigheternaStorbritannien riktpunktenmånad. I attär attenav
information.förfrågan omenvara

tillgång till informationmyndighetprincipen vägrarsjunde säger7-8. Den att somen
påskallåttondepraxis och denlag eller vägrani enlighet medskälenskall att enange

överprövning.föremål förblikunnabegäran
innehålla upplysningmåstebeslutetmotiveras ochmåsteEnligt kodexen vägran enen

klagomål tillochdomstolsprocessfinns, dvs.överklagningsmöjlighetervilka om-somom
budsmannen.

offen-har generellgamla EU-ländermåste i samtligamotiverasAvslagsbeslut som en
också möjlighetfinnssina presslagar. Detockså Tyskland meditlighetslagstiftning och att

tillhand besluteti förstaStorbritannien klagaravslagsbeslut. Iöverklaga myn-ett man
ombudsmannen Thesig tillvändaVidhåller avslaget kanmyndighetensjälv.digheten man

via parlaments-kan skeAdministration, vilket endastforParliamentary Commissioner en
ledamot.

krav rekom-uppfyller deoffentlighetsprincip baraGenomgången EUzsvisar att som
närliggande kravenvarandrafå gäller denågra punkter. Det attställermendationen

efterfrågar dokument. Vidarefår demsärbehandling skenegativelleringen positiv somav
överklagas.kunnamotiveras ochrekommendationen avslagmedmåste i enlighet ett

offentlighetsprincip inte omfattarrekommendationen EU:sfrån ärEtt att ex-avstegstort
svårt finna stöd förproducerade. Detendast internt ärproducerade dokument attutantemt

implementeringprincipernasbeträffande"generalklausul"i denundantagdetta somens
offen-dessoch tydligttalar klanRekommendationenrekommendationen. attfinns i om

information held by themyndigheternafinns hosinformationtlighetsprincip gäller som
dokumentLikaså måste det betecknas närauthorities.public stort avstegett somsom

gårhemlighållas. knap-Detefterhand kaniöverläggningarinstitutionensgäller t.o.m.egna
demokratiskt samhälle". Snarastnödvändig isådan inskränkninghävda är ettattpast att en

avslutade,överläggningarnaåtminstone sedan är äröppenhet,hävdas,kan enattmotsatsen
sekretessgrundemautvidgningardemokratiskt samhälle. Deiingrediensnödvändig ett av

rekommendationen elleri linje medliggaantingengjorts kan däremoti övrigt sägassom
Såorganisation. längemellanstatligi grundentill EUförståeliga med hänsyn äratt envara

område finns detdettabinderrättsreglerinte självt beslutatEG/EU staterna an-somom
på område.dettalagstiftningennationellarespektera deninstitutionernaledning för att

svårt deopreciserade karaktärprincipernas sägatillPå två med hänsyn attpunkter är om
lämpligatillhandahållandet effektiva ochförsta,gäller, för detinte.uppfyllda eller Detär av

vadInstitutionema härrealiseras.skall kunna göroffentlighetsprincipenförinstrument att
huruvida handlägg-punktenandraminimum. Denmåste betecknas ett avsersomsom

nödvändigtvis slutligtinteförstaskallrimlig eller inte. I EUlängdningstidens är ett men
må-till ytterligaremånad. detSedan kanerhållas inomi första instansbesked ta enuppen
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in tidennad mer räknar det för sökande inge bekräftande begäran.tar attom man en en
månadhandläggningstid till förAtt första besked sig helt orimligt frånett teren upp en

utgångspunkter, påpekas.svenska behöver inte särskilt
situationenEn jämförelse med i gamla medlemsländer förEU:s EU positivtettger mer

resultat. fyra tolv medlemsländer har överhuvudtaget offentlighetslagstiftningBara av en
Kvaliteten denna lagstiftningvärd dock högre i i varje fall iEU, Danmarkär ännamnet.

Holland. producerade inte,och Externt dokument undantas sekretess för skydda konfi-att
tillåtnadentialiteten saknas och de handläggningstiderna kortare.är

dåligt alltsåOm regelverk för öppenhet skall betraktas bra eller blir frågaEU:s som en
jämför med. Jämför med den standard Europarådetvad ställts blirom man man som avupp

regelverket har brister. jämför situationenMen med i flertalet EU:ssvaret storaatt man av
framstår Då förståsmedlemsländer det ganska hyfsat.gamla skall ha i minnet attsom man

nivånden "genomsnittliga" offentlighetsregleringen i EU:s medlemsländer stigit väsen-
tligt Finlands och Sveriges inträde. slutliga värderingenDen kan därför inte heller igenom

såländerjämförande perspektiv blidetta särskilt positiv.
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hemlighetsfullaDen staten

Ulf Christoffersson

Inledning
lång tid kritiserats för sinförvaltningsverksamheten har underregerings- ochbrittiskaDen

sågår så långt hävdar Storbritannien hem-hanförfattare ärbrist öppenhet. En attatt
demokrati."ändå helförtjäna beteckningen Enkan ochlighetsfullt gärnastat varasom en

åren, åstadkommaförframförallt under de allravisserligen gjorts,del har senaste att en
framgårändå återstårmycketoffentliga beslutsfattandet.i det Att göraöppenhetstörre att

tvåbeskriver ameri-nyutkommen bokstudier. alldelesantal jämförande I t.ex.ett enav
sekretesshänsyn.besattcentralförvaltningenbrittiskakanska forskare den närmast avsom

ocksåenskilda ärendengällt handläggningenpå inte baraBristen öppenhet har utanav
före-kanförhållanden. exempel detorganisatoriska Som nämnasinre attett senare

varit offentlig hemlighet. Det harintill helt nyligenkabinettskommitteérs.k.komsten enav
så ibeslutsfattandetutsträckning organiseratsregeringsarbetet ivarit känt attstoratt reger-

olikainombestående cheferna för dekommittéer,till dessaingsärendena delegerats om-av
funnits, finns, rad tjänste-det ochDärutöver harråden berörda departementen.närmast en

uppgifter har dockberedningsarbetet. Ingaför delmannakommittéer stor avsvarar ensom
tjänsteman-kabinettskommittéer eller vilkasig vilkatidigare lämnats ut om vare

ingått i Skäletdem. harinte vilkainrättats, och hellernakommittéer personer somomsom
i oskrivna brittiskaprinciperna dengrundläggandevelat devarit värnaatt avom enman

för regeringsarbetet.inför parlamentetkollektivakonstitutionen, kabinettets ansvar
såvarit ovilligockså skäl föranförtsinför parlamentet harAnsvarigheten attatt mansom

de fallen har detenskilda ärenden. Ihanteringen i förvaltningeninformationlämna ut avom
beredningsarbete och allaför alltenskilda ministrarnasprincipen dedock gällt ansvarom

område. långt denna ansvarighet idepartementets Hurfattats inom detbeslut re-egnasom
framgår följande har formernadetdiskuterats. Somsig kan visserligenaliteten sträckt av

varit beroendetid i mycketansvarsutkrävandet varierat ochomfattningen överför och avav
parlamentariska läget.politiska ochdet aktuella

förvaltningsverksamhetenförformella inför parlamentetministrarnasenskildaDe ansvar
olika tjänstemäns be-information sigför inte lämnaockså skälhar attangetts omvaresom

princip har hävdatshandlingarna i ärendena. Dennaärenden ellerfattning med enskilda om
haft någon be-sådan ministern rimligen inteärendendet gälltnäräven natur attenav

fattning med dem.
spelarockså till domstolarnahar lettöverhöghetDoktrinen parlamentets att en myc-om

förvaltningen.roll kontrollorganket underordnad gentemotsom

29 i Riley, T red.: Ac-Penguin1982s.9,citeratin the Politicsof Secrecy,SecretiveStateMichael, The
1986Studentlitteratur-Chartwell-Bratt,Trends,InternationalPerspectiveandRecords:Governmenttocess

s.30 271-276Blackwell 1995Endof Whitehall,C Wilson,G.K: TheCampbell, s.
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grundläggande principerna såledeskan sammanfattas i enklaDe tre satser:
Kabinettet kollektivt för regeringsbeslut.ansvarigt allaär
Departementschefema ansvariga inför parlamentet för allt händer inom derasär som

områden.respektive
Tjänstemännen inför sina ministrar.ansvariga enbartär

upprätthålla dessa principer har lett till tjänstemännen iSträvan utsträckningatt att stor
månförblivit den de alls framträder offentligt det för redogöra förI vadär attanonyma. som

åtminstone fråga.formellt ministerns uppfattning i Tjänstemännen själv, eller hansär en
några åsikter,inte ha i fall inga de redovisar offentligt.kollegor, Dennaantas vartegna som

förhållandet bådetraditionella inom regeringen och mellan den denden och stat-synen
hushållet.liga förvaltningen har liknats vid det viktorianska Vad tilldrog sigsynen som

båderelationerna inbördes mellan familjemedlemmamainom husets och mellanväggar,
angelägenhet."familjen och tjänstefolket, för viktorianema privatvar en

Värnandet de interna hemligheterna har lett till rad uppmärksammade rätts-enom
åtalatsTjänstemän, journalister, tidningsföretag och bokförläggare har för deattprocesser.

uppgifter hållitseller offentliggjort enligt regeringens mening borde ha hem-lämnat ut som
emellanåt framstått svårbegripligthar för omvärlden vilken skada dessa of-liga. Det som

åstadkomma. uppgifter förefallitfentliggöranden kunde tänkas I del fall har de det gällten
trivial andra fall har det sig uppgifter sedan länge varitIrätt rörtnatur. om somvara av

några tillfällen har till varje pris velat förhindra publicering i Storbritan-kända. Vid man
sådan iredan skett andra länder.nien, trots att

många svårför hindra offentliggöranden för varittillgripa harIvem rättsprocesser attatt
svårtförstå också anledningen regeringens företrädare i flertal fall haftden att ett attatt av

berättigade i sina har i del fall lettdomstolarna det yrkanden. Processemaövertyga enom
såväl tjänstemän pinsamma situationer de inkallats vittnen.till för ministrar närsom som

något allt hållits hemligtsjälva avslöja det tradition harFör inte svaratatt av som manav
vilseledande. dåvarande chefen förundvikande ibland kanske Den högsteoch rent av

statstjänstemannakåren inför australiensisk dom-tvingades exempelvis vid tillfälleett en
förnekade han ljugit för domstolen, erkänna han varitsamtidigt hanstol, att attsom
32med sanningen"."sparsam

traditionella dock inte enbart eller kanske främstKritiken den slutenheten harmot ens
från decennierna har starka inom Storbritannienkommit omvärlden. Under de röstersenaste

offentliga verksamheten och för förändrad för-höjts för ökad öppenhet i denen en syn
ocksåvaltningstjänstemännens Betydande förändringar har inträffat.ställning.

dåvarande Labourregeringen under Harold Wilsons ledning tillsatte underDen senare
1960-talet Fulton-kommittén, gjorde hela dendelen utredning, översynav en som en av

statliga förvaltningen. Kommittén noterade och välkomnade den utveckling den tyckt sig
finna öppenhet. tyckte sig kunna konstatera bredare ochDelsstörre öppnaremot attman

redovisades ökad utsträckning i efterhandkonsultationer ägde innan beslut dels itogs,rum
Ändådet material legat till grund för besluten. menade Fulton-kommittén förvalt-attsom

medGeoffrey CollegeOxford,30 1995Intervju Marshall,Provost,Queens Nov
Campbellåcwilson 282a.a.s.
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omgivenningsprocessen alltför hög grad sekretess. Det allmänna intressetvar av en av
råddeskulle, hävdade bättre tillvaratas det grad öppenhet. Kommitténstörreman, om en av

förhållandenapekade särskilt i Sverige exempel möjligtdet haärett att att ettsom
styrsystem.öppnare

gåttår Fulton-kommitténUnder de sedan presenterade sitt betänkande flerahar för-som
driva igenom förslag lagstiftning informationsfrihetsök gjorts och öppenhet iatt om om om

ansträngningar varitförvaltningen. Dessa har dock hittills fruktlösa. harDäremot man re-
Section Official frånviderat de bestämmelser, den beryktade 2 i the Secrets Act 191 som

gjorde varje utlämnande uppgifter, eller publicerande dessa uppgifter,snart sagtatt av av
åtal.åtminstone tillteoretiskt kunde tänkas leda

regeringen of PractiseVidare utfärdade 1993 s.k. Code närmast kanske jämföraatten
fåregeringscirkulär i vilket den principiella för allmänheten informationmed rätten attett

Practiseförvaltningsärendens handläggning slogs fast. Denna Code of trädde i kraft iom
samband med det Citizens Charter premiärminister Majorapril 1994 och har näraett som

initierat i syfte öka medborgarna förtroende för den offentliga verksamheten. CitizensIatt
fastslås serviceskyldigheter myndigheterna medborgarna.Charter vilka har Blandmot

ingår påförklara vilka grunder förvaltningsbesluten fattats.dessa skyldigheter att
försök förklara den traditionella brittiska slutenhetendetta kapitelI närmaregörs ett att

påockså värdera omfattande de förändringar inträffat tid.hur Dessaäratt som senaremen
såvälförändringar gällt möjligheterna till insyn i och inflytande policyprocessenhar över

information enskilda föwaltningsärenden.för utlämnande och handlingar ireglernasom av
brittiskaspeciellt intresse diskutera skillnaderna mellan den den nuvarandeAv vägär att

åstadkomma lagstiftningsväg Sverigeregeringen valt för ökad öppenhet och denatt en som
årin på för sedan och under de decennierna beträttsför sin del slog redan 200 senastesom

rad andra länder.av en

förvaltningsorganisationentraditionellaDen

organisation i mittenför den statliga förvaltningens nuvarande lades 1800-talet.Grunden av
Då två Macaulay behandladeframlades samtidigt utredningsrapporter. Dennästan ena

Northcote-Trevelyan rörde statsförvaltningenförvaltningen i Indien. Den andra hem-
Bådabrittiska dessa utredningar reagerade starkt den nepotismmaplan de öarna. mot
rått vid rekryteringen till förvaltningstjänster. ville medoch det godtycke tidigare Mansom

kår begåvade,fick välutbildade, oberoende och politisktsina förslag tillse att man en av
neutrala tjänstemän.

organisation föreslogs innefattade klassindelning tjänstemännen.Den Nyre-som en av
på lite olikakryteringen till de olika klasserna skulle ske Den högsta klassen, the Ad-sätt.

bestå frånministrative skulle tjänstemän rekryterades direkt universiteten,Class, av som
20-årsåldern.brittiska utbildningssystemet utformat redan i Antagningend.v.s. det ärsom

skulle och med hjälp antagningsprov. tjänstemän rekryteradesske centralt Deett somav

3 Cmnd23381968 9lf.Civil ServiceVol Reportof theFultonCommittee,HMSO,The s.
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skulle ha sin främsta uppgift rådgivaredetta ministrarna. Tonvikten vidsätt attsom vara
begåvningurvalet skulle ligga och allmän kompetens. Tjänstemännen i denna klass

generalister något områdenförutsattes speciella kunskaper de de skulleutanvara av som
inom.komma verkaatt

specialister,Behovet ekonomer, Statistiker, läkare, lantmätare tillgodosågsav som m.m.,
rekrytering till särskilda karriärer inom förvaltningen. Specialistema kunde dockgenom

inte bli befordraderäkna med till de ledande befattningama i förvaltningen. De skulle,att
långt finnasmed fras "on but top", d.v.s. de skulle finnasmyntats tap notsom senare,en on

till behövde ifråga rådgivarehands dem, de skulle inte komma till minis-om man men som
trama.

Under the Administrative Class fanns klass för handläggande tjänstemän, the Exe-en
cutive Class. Verkställigheten parlaments- och regeringsbesluten vilade i utsträck-storav

påning dem. den indiska förvaltningen förutsattes tjänstemännen i denna klass, liksomI
den lägre Clerical Class, rekryteras lokalt, under det tjänsterna i the Administativeännu att

för britter, i från två universitetenClass reserverades rekryterade första hand de gamla Ox-
NågonCambridge. etnisk markeringford och klassgränserna gjordes naturliga skälav av

inte för hemmaförvaltningen, däremot betonade Northcote-Trevelyan det omistligaäven
lärosäte."allmänutbildning frånvärdet för topptjänstemännen god respekteratettenav

frånFörvaltningen organiserades i departement, omfattadeverksamhet alltstora vars
nivåpolicyskapande central till handläggning enskilda förvaltningsärenden lokalav

nivå. politiska ledning för departement utgjordes helt parlamentsledamöter.Den ett av
någradepartementschefen kunde det ytterligare ministrar lägreUtöver samtvara av rang

Någratill ministrarna secretaries. poli-parlamentariska assistenter parliamentary private
dock inte. Chefstjänstemannen i departement hade, ochtiskt tillsatta tjänstemän fanns ett

Secretary och karriärtjänsteman. gällde förfortfarande, titeln Permanent Detsammahar var
personliga assistent private sig dessa centrala ellerministerns secretary. Vare personer

några i departementsledningen byttes normalt vid regimskifte. Vis-andra tjänstemän ut ett
ansågsingick i omflyttningar skulle ske, det in-serligen det tätasystemet att men som en

fråga Ministrarna åtminstone bevisad,för förvaltningen. till dessantogs, motsatsentern var
åmed de tjänstemän tilldelades. Tjänstemännen sin sida förutsattes visser-kunna arbeta de

ligen partipolitiskt strikt samtidigt obrottsligt lojala den sittandeneutrala, motvara men re-
geringen.

råd policy-frågortjänstemännen såg sin främsta uppgift i tillDe högre det attsom ge
upprätthålla neutraltministrarna. skulle kunna förvaltningens rykte red-För att somman

rådtill politiska ledningens viktigt inte blev känt vilka tjän-skap den tjänst det detattvar
handlingarministrarna. heller borde tillträdande minister delIntestemännen gett aven

rådvisade vilka till företrädaren, i varje fall inte denne tillhördegetts ett annatsom som om
från påtalas in-parti. Eventuella försummelser eller fel tjänstemännens sida skulle endast

beivras disciplinära åtgärder.ochternt genom

M Northcote-Trevelyan Macaulay omtrycktai bilaga2 till Fulton-The Reportochthe Reportär
kommitténs Cmnd36381968 s.108-l3lraport,
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årtiondena.fått dehar först under Fort-rekryterade tjänstemänPolitiskt senasteman
till varje ministerinskränker sig ibegränsat. Detantalet mycketfarande attär stort sett nu-

partipolitiska verksam-hjälpa till med denadvisor skalls.k. specialhar rentsomenmera
förmodligen minis-svenska regeringskanslietmotsvarigheter i det ärheten. Deras närmaste

förhållandet mellan den politiska lednin-På har dockdet helapressekreterare. tagettramas
förblivitåtminstone i formellt avseende, den-förvaltningstjänstemännen,och de högregen

högre tjänstemännenslutet l800-talet. Dedet redanStorbritannieni mot avsom varsamma
policyfrågorråd ministrarna hur skalltilluppgiftfortfarande sin främsta att omgesomser

olika regeringar.lojalt kunna tjänasigochhanteras menar
får klart intryckdockgjorts underintervjustudierblandAv ettannat senare mansom

i förvaltningen under Margaretkarriärmönstrenförändringar inträffade iväsentligaattav
då från politiskainte längre dennöjde sig1979-1990. ManregeringsperiodThatchers

förvaltningsledningen fram-till utnämningarfölja de förslagsida medledningens att som
Institute of Public Admini-Royalrekryteringsarbete. Theaktivitbedrevlagt, ettutan mera

favoris-detta innebarförsökastudie förgjort utrönastration RIPA har attatt manomen
regeringens.överensstämde med RIPAvärderingarpartipolitiskatjänstemänerade vars

studerat dettaforskaretycks de flesta ämneså fallet. Däremotfann dock inte att somvar
mån finna chefstjän-sidafrån Thatcher-regeringens attöverens att omvarmanomvara

genomföra inom de olikaönskadetill de reformerpositivt inställdastemän mansom var
depanementsområdena.

reformförsökochReforrner

traditionella förvaltnings-denkritiserade starktFulton-kommitténnämndatidigareDen
Administrative Classvisade thelät utförakommitténorganisationen. studierDe att varsom

hadeinträdesprovenandel de klaratoproportionerligtelitistisk. En ut-mycket stor somav
humanistiskaihade de avlagt ämnenCambridge. OftaOxford eller utanbildats i examen

tjänste-Fulton-kommittén hävdadestatsförvaltningen.irelevans för arbetetdirekt att
jämna mellanrum flyt-de meddet faktumspecialkunskaper, liksombristande attmännens

ledningamatöristiskverksamhetsområden, fickledde tillhelttades till att avman ennya
visserligen intemedtjänstemannahåll kritikFrån bemöttes dennaförvaltningen. att varman

inom det tillämpadedäremotekonomi eller statistik,juridik,specialister ämnen mensom
beslutsfattande.området politiskt

också Fulton-kommittén viktigaenligtomflyttningamadeUrvalsförfarandet och täta var
kåranda. Kommitténslutenhet ochförklara förvaltningensgälldedetfaktorer när att

ocksåsådan tillkomslutna klasser. Enmedupplösningrekommenderade systemetaven
för alla tjänstemänfinnsmening. Möjlighetenåtminstone i formellstånd, attnumera

harAlltjämt gäller docki förvaltningen.toppbefattningamaverkligatill de att manavancera
från de klarat dessauniversiteten ochnyutbildadeantagningcentral att an-somaven

le-förhållandevis snabbt befordras till deganska säkrakänna sigtagningsprov kan att

217-222Campbell Wilsona.a.s.
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dande Intill helt nyligen har dominansen bland dessa s.k. fast-track-antagna för deposterna.
utbildats i Oxford eller Cambridge bestått. Betecknande för hur mycket förblivitsom som

ocksåvid det gamla kanske den speciella fackliga organisation tillvaratogär theatt som
Administrative består.Class intressen fortfarande behållitDen har sitt gamla och kan man

någotkanske tycka elitistiska the Association of First Division Civil Servantsnamn,
FDA.

Fulton-kommittén presenterade hel rad andra förslag till förändring förvaltningensen av
organisation. Förslagen i Fåprincip regeringen. dem kom dockantogs attav av genom-
föras, i fall inte det kommittén tänkt sig. sekreterare,sätt Dess Oxford-vart som

Norman sedermera Lord Crowther-HuntHunt förklarade ständigt detstatsvetaren att var
högre förvaltningstjänstemännende förhalningstaktik avledningsmanövrerochsom genom

lyckades sabotera förändringsansträngningarna.
kommitténs förslag kom dock, bevekelsegrundernaEtt inte i alla delaräven deav om var

långtgenomföras och regering. Det gällde förslaget del-att att,samma, senare av en annan
vis efter svensk förebild, överlämna för förvaltningsverksamheten inom olikaansvaret om-
råden sådanttill självständiga myndigheter. initieradesEtt Thatcher-regeringenprogram av

har fortsatt under John Majors regeringsperiod.och När detta s.k. Next Step-program är
åravslutat skall cirka 75% den statliga förvaltningen ha frånavskilts minister-ettom par av

inordnats i förvaltningsmyndigheter.iema och denna typnya av
Likhetema mellan organisation förvaltningendenna och den svenska med dessnya av

många.uppdelning mellan departement och ämbetsverk ocksåDet dock tydligtär är att
frånmycket inspirationen kommit näringslivet. Myndigheterna har instruktioner,sortsav en

de utformats slags avtal mellan regeringen cheferna förhar och myndigheten. Iettmen som
målsättningarnaavtalen fast för verksamheten ocksålägger och det vilkaman anges re-

ställs till förfogande. Myndighetschefema inom givnastort utrymme attsurser som ges
personalenekonomiska avtala med löne- och anställningsvillkor. flera fallI harramar om

anställningsavtal fåttmed bonusbestämmelser gjort de anställdaupprättat att ettman som
sätt.bedrivsintresse i verksamheten kostnadseffektivteget att ett

Än tillgåså finns få uppgifter hurlänge det dessa myndigheter fungerar påochatt om
påverkatvilket deras tillkomst förhållandet mellan politiker och tjänstemän i Stor-sätt

sådanabritannien. naturliga skäl de först inrättadesAv myndigheter syssladevar som som
frågorna.med de minst politiskt känsliga Uppenbart dock denna organisatoriskaär att stora

måsteförändring komma i påverka såväl förhållandetgrunden mellan förvaltnings-att
tjänstemännen och ministrarna ministrarnadoktrinen inför parlamentet försom om ansvar
förvaltningsverksamheten. också fåRimligen borde det effekter slutenheten i för-
valtningen.

36PyperR RobinsL: GovemingtheUK the 19905,StMartins 1995Press, 67-74s.
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Ministeransvarighet
såväl för regeringsbeslut för ärendehandläggning i förvaltningenDebatten ansvaret somom

uteslutande ansvarighet inför parlamentet. Doktrinenhandlar i Storbritannien nästan om om
fast etablerad. tjugotalkabinettets kollektiva för alla regeringsbeslut Det drygaäransvar

ingår varit fattatministrar i kabinettet uppträda de med och alla beslut,antas som omsom
Övrigainformerats flertalet dem i efterhand.de kanske i realiteten endastäven om avom

ministrarregeringen, d.v.s. det hundratalet parlamentsledamötermedlemmar i nära ärsom
solidarisera sigpolitiska assistenter till ministrar, förutsätts medlägre eller reger-av rang

ingspolitiken i alla dess delar.
åtminstoneupprätthålls formellt. ministrar offentligtDoktrinen och respekteras, De som

återgåavstånd från måste sina till endastregeringsförslag lämna uppdrag ochvill attettta
låtamånga informellt blifinns dock det käntparlamentsledamöter. Det vägar attattvara

står Till bilden där ovilliginte bakom regeringsförslag. ärett system attett av manman
hör därför institutionaliseratinformation beslutsprocessenbegäran lämna närmastut enom

för medierna.ordning med läckor till betrodda representanter
både beredningsarbeteinför parlamentet för det skettDepartementschefema somansvarar

ansvarsområde och för förvaltnings-ligger inom departementetsi ärenden som
påuttryckts olikaindividuella ministeransvaret harPrincipen detverksamheten. sätt.om

frånof England början detta sekelLowrell i sin bok The GovernmentLawrence säger av
departement".ansvarig för allt sker inom hans I"Ministemkort och ärgott att ensam som

så "Varje ministerSir Jennings uttrycktes detofta citerad beskrivning Ivor attavannanen
Varje tjänstemans hand-för sitt departements uppträdande.ansvarig inför parlamentetär

idrastisk alla sin formul-betrakta ministerns handlande". Mestlande hävdär att avsomav
Morrison ofsedermera Lord Lambethministern Herbert Morrisonering den tidigarevar

kuvert".ansvarig för vartenda frimärkeministemskrev sättsär ettatt somsom
rad andra beskrivningarså till uttryck i dessa citat ochPrincipen den kommer ensom

tilli Storbritannien har detta underkonstitutionella debattentycks mycket klar. Den trots
faktiska innebörd.utsträckning kretsat kring ministeransvarighetens I1900-talet ihela stor

föreställningenfrågan ansvarsutkrävandet. ursprungligaDenförsta hand har det gällt om
för allvarlig kritikhanteringen förvaltningsärendeparlamentet ettatt utsatte avvar om

någon befattningifråga avgå. ministern haft medministern gälldeborde Det oavsett om
under specielladet sig emellertid det endastinte. Ganska tidigt visadeärendet eller att var

ändå såvälifråga sig säkerså skedde. Om ministern kändeomständigheter pre-som
ofta han kanskeparlamentsmajoritetens stöd han kvar,miärministems trots attsattsom

begåtts de fall minis-misstag inom det departementet. Itvingats erkänna fel ochatt egna
från oppositionen,avgått regel inte skett till följd stark kritikhar har det utantrarna som av
inträffat.svårtpartigruppen haft detför den att accepteraatt somegnasnarare

37 1989 1-13,116-120Responsibility,Oxford UniversityPress,G red.: MinisterialMarshall s.
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Från de decennierna finns rad exempel ministrarsenaste suttit kvar deen trots attsom
inför parlamentet tvingats erkänna misstag försummelseroch begåtts inom den delsom av
förvaltningen de haft för. Det gällde 1983 antal fängsladeansvaret när IRA-t.ex. ett stort
medlemmar mycket enkelt kunde sig Maze-fängelset i Belfast. En utredning visadeta ut ur
allvarliga brister i säkerhetsarrangemangen. Fängelsedirektören avgick. Nordirlandminis-

lämnade information i underhuset vad inträffat. ansågHan sigtern dock inte självom som
avgå, dåböra de konstaterade bristerna inte följd felaktiga föreskrifter frånvar en av reger-

någotingen eller ministern själv haft befatta sig med. När liknandeannat attsom en
händelse inträffade i Brixton-fängelset i England 1991 förklarade inrikesministem hanatt

sig för det inträffade, det minister måstetog sättansvaret Ansvar-göra.som en
stagandet innebar dock inte han ansåg sig behöva avgå, då den utredning tillsattsatt som
visade "operational failures" och inte på brister i regeringens policy.att

endaDet renodlade exemplet det förhållningssättet under de decen-motsatta senaste
nierna utrikesministern Lord Carringtons avgångär i samband med Falklandskriget 1982.
Utrikesministem avgångmed sin sig för utrikesdepartementet hållt sigtog ansvaret att
dåligt underrättat stämningsläget i Argentina och därför inte i tid kunnat vidta åtgärderom
för invasion.att avstyra en

principenSom ministrarnas enskilda ursprungligen formulerades ansågs detom ansvar
självklart ministrarna såvälsig det eventuella lovord det klanderatt över de-tog motsom

verksamhet kunde finnas. minister ansågsEn borde inte, det,partementets densom namnge
eller de tjänstemän varit ansvariga för misstag eller försummelser. I varje fall bordesom
han inte det han inte samtidigtgöra beredd avskeda dem.om var av

s.k. Crichel Down-affärenDen har varit mycket betydelse för under efter-storav synen
Ärendetkrigstiden ministrarnas för förvaltningstjänstemännens verksamhet. rördeansvar

stycke jordbruksmark i sydvästra England tagit1937 i besittning för militäraett statensom
ändamål. Den kom dock aldrig utnyttjas När 1954 skulle sigatt göraavsetts. statensom av

landområdetmed slogs det med intilliggande mark och utbjöds till försäljningsamman som
enhet. Den ursprunglige till markenägaren protesterade detta och hans kritik leddemoten

till jordbruksministern tillsatte utredning vad förevarit i ärendet. Ministernatt en om som
såpresenterade utredningsresultatet inför underhuset någraoch därvid tjänstemännamngav

ansågs ha handlat felaktigtnsom avslutning debatten förklarade ministern hansom att
visserligen inte någotkänt till ärendets hantering, han på sig föratt tog ansvaretom men

frånvad skett och avgick sin inblandadeDe tjänstemännen omplacerades inompost.som
förvaltningen.

Uppfattningama går starkt isär huruvida tjänstemännen faktiskt handlat i stridom mot re-
geringens direktiv. Det därför fråga Crichelär Down-affärenöppen exempelär etten om
hur minister strikt följer principen ministeransvar för förvaltningens verksamhet,en om
eller det i själva verket handlade regering försökte lägga skulden tjän-om om en som

bara handlat regeringensstemän order. Det intressanta med Crichel Down-affärensom
emellertid inrikesministem i efterföljandeär debatt definierade vad han menadeatt en var

graden ministeransvar för tjänstemännens misstag i olika situationer. Han gjorde in-av en
delning fyrai typfall och ministerns skyldighet i och dem. Kontentanvart ettangav av av
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handlat direkttjänstemänneni de fallansvarig endastfulltministerndetta or-att varvar
utfärdat.direktiv dennemedhelt i enlighetellerministernder somav

visser-där ministernbeskriverDown-principemaCricheluppenbart ett systemDet är att
därsitt fögderi,för helainför parlamentetbehåller personligt ansvaretligen menett ansvar

Erfarenheternabeskrivningarna antyder.citeradetidigarevad detotaltlångt mindre änär
ytterligare. Skillnaden dedettaunderstryker"affärer"decenniemas motfrån de senaste

förvaltnings-de självständigaverksamheten iförbegränsadeministrarnassvenska ansvar
skillnadsig.kanske föreställer Deni förstonevadlångt mindreblir änmyndigheterna man

gradenministeransvarighetså gradenmycketintebestår möjligengäller som avavsom
tjänstemannaoansvarighet.

vidarerimligen leda iStorbritannien bordeockså ifristående myndigheterInrättandet av
minskar ytterli-svenskabrittiska och detdetskillnaderna mellan systemetriktning attmot

isig deninte skall läggaministrarnai Step-programmetklart uttalat NextDet attärgare.
hålladet uttrycktsskallmyndigheterna. Deiförvaltningsverksamhetendagliga myn-som

slagit fastdockharavstånd. Samtidigtarmslängdschefer attoch derasdigheterna man
införpersonligapåverka ministrarnasskallintemyndigheternadeinrättandet ansvarnyaav

tydligtemellertidDetförvaltningsverksamheten. ärunderlydande attdenförparlamentet
förvalt-kontrollenparlamentariskaför deni formernaåtminstoneinträffatförändringar av

förvaltningsärendenframställs i parlamentetFrågorningsverksamheten. somomsom
myndig-cheferna fördirektbesvarasmyndigheternadehandlagts inom avnumeranya

parlamentstrycket. Efterininte ibörjanTillministrarna.inteoch togsheterna svarenenav
punkten.skett denändringharledamöterfrån parlamentetsprotester en

uppgifttill särskildharcommitteesselects.k. atthar 17i parlamentetUnderhuset som
ämnesområden,respektiveinom sinaförvaltningsverksamhetenregerings- ochgranska som

intresse-tjänstemän,ministrar,Utfrågningarsocialfrågorutbildning,försvar, etc. av
granskningsverksamheten.väsentlig delingårfriståendeföreträdare och experter avsom en

tjänstemän-lämpligtvaritbåde detfåttministrarna avgöra attgälltTraditionellt har att om
fått lämnainformation demycketoch hurutskotten ut.införframträttalls omnen

uppgiftsinutskottenframträdanden inför attvid dessahar settTjänstemännen re-som
frågor sinärendet, vägratoch departementetsministernsfördogöra omsvaramensyn

utsträckning kal-i ökadmyndigheternadecheferna föruppfattning. Närpersonliga nyanu
påuppträdai längden kommersvårt deutskottsutfrågningar det atttill ärlas tro attatt

från skötauppdragsjälvständigtallt attsjälvutplånande har statenDesätt. trots ettsamma
följer intemed dettaområden ochrespektivesina annat ettinomförvaltningsarbetet om

myndighetschefernaocksåpå grundergodakanMan attekonomiskt redogöraransvar. anta
sinareformer inomandraföreslå såväl lagändringarviljatiden kommermed re-att som

innebäramåste detta kommalångaverksamhetsområden. det loppet attI attspektive man
underly-denförallomfattandeministrarnasfiktionenupprätthållainte kan ansvaromens

förvaltningsverksamheten.dande

106-114Marshalla.a.s.
1993MacmillanBritish PoliticsinG: DevelopmentsHolliday I PeeleGambleA,Dunleavy s.p,
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Sedan 1967 har Storbritannien motsvarighet till det svenska JO-ämbetet. The Parlia-en
somCommissioner for Administration, den officiella titeln lyder,mentary utses av par-

särskilt utskott följerlamentet har ombudsmannens verksamhet och behandlarettsom som
väsentligEn skillnad de svenska motsvarighetemahans ärrapporter. gentemot att

granskningsärenden endast kan parlamentsledamöter. Påanmälas det har söktsättetav man
infoga ombudsmannainstitutionen i det traditionella brittiska där parla-systemet

sin tid följa invånarnamentsledamötema del enskilda ärenden iägnar stor attav upp som
hjälpValkretsar söker deras med.deras

skillnadgrundläggande mellan de svenska och brittiska ombudsmanna-En annan
skillnaden i tjänstemännensinstitutionerna följer ställning och SverigeI detärav ansvar. en

förutsättning för justitieombudsmännens verksamhet tjänstemännen haratt ett eget ansvar
såvälärendehandläggning och beslut. Kritik kan därför riktas direkt dem förför han-mot

de beslut de medverkat till. Storbritannien framgåttdläggningsordningen I ärsom som av
formella förutsättningarna andra. Ministrarna formellttidigare de helt ansvariga fördet är

påpekanden måsteOmbudsmannens granskning och eventuella därföralla beslut. begränsas
brister handläggningsordningentill gälla fel och i administrative malpractise.att

Parliamentary Commissioner eftertycks the försiktig etableratsDet starten nusom om
institution. han i sina tjänstemänbetydelsefull Att de hand-rapporter namnger somsom en

givetvis bidragit till bilden statsförvaltningende granskade ärendena har ändralagt att av
kår tjänstemän. granskningsrapportema den efterföljandeGenom ochen av anonymasom

ocksåsärskilda parlamentsutskottet fåttbehandlingen i det har allmänheten del radav en
förvaltningsorganisationen.uppgifter Ombudsmannen har för del delrätt att taom egen av

Sålundaviktigahemliga handlingar, dock med begränsningar. har han ingen delrätt att ta
verksamhet.kabinettets och kabinettsministramashandlingar rörav som

Policy-processen
såvältradition i inflytande lagstiftning-Intresseorganisationema har insyn överav som

beräknar mindrei regeringskansliet. det finns cirka 2000 ellerarbetet Man att mer perma-
samrådsgrupperkommittéer och i vilka branschorganisationer, fackförbund och kam-nenta

påverkapanjorganisationer möjlighet utformningen regeringsförslagen. De högreattges av
förvaltningsområderelativa okunskap det de för tillfället verksammatjänstemännens ärom

många till intresseorganisationemainom skälen denna starkaett att gettsanges av som av
ställning.

ocksåförekommer i Sverige tillsätter särskilda kommittéer, benämndaDet att man som
på sådanacommittees eller royal commissions. Exempel den tidigare nämndaärorgan

Fulton-kommittén gjordeoch den kommitté ledd Lord Franks sekret-översynav som en av
essreglema i det följande. Typiskt för detta slags kommittéeroch deärpresenteras attsom

40 G: ConstitionalConventions,ClarendonPress1984 80-94ochSe Marshallt.ex. s.
Jowell Oliver TheChangingConstitution3 uppl.Oxford UniversityPress1994 422J D: s.
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fristående publiceras del parlamentstrycketdomineras Derasexperter. rapporter som avav
föremål debatt i parlamentet.och kan bli för

dock inomdepartemental karaktär, det skerberedningsarbetet harHuvuddelen även omav
i form förhandlingarsamrådsgrupper och ibland medutnyttjandemed närmast avav

någrainte publicerar dokumentintresseorganisationer. Traditionen bjuderberörda att man
lagutkast, minne-rad expenpromemorior,gång. Självklart detunder arbetets upprättas en

infördoktrinen regeringens kollektivatillsanteckningar 0.dyl.. Hänsynen ansvarom par-
någotsig böra offentliggöra detemellertid gjort intehar änlamentet ansett annatatt man

regeringsförslaget."färdiga
Whitefrån de s.k. Papers och Green PaperstraditionUndantagen denna utgörs somav

föremål förde skall kunna blidå då för parlamentet förochregeringen attpresenterar en
innehållerWhite prin-Skillnaden mellan dem Papersbåde i medierna.debatt där och är att

stårgenomföra. Regeringenregeringen har för avsiktreformercipförslag till attsom
innehåller idéskisser och al-däremotsålunda principer. Green Papersbakom dessa mer av

någan ställning till Green Paperinte tagit änförslag. Regeringen hartemativa ett attannan
frågan. markerarinitiera debatt i Manfram fördet bör läggasden attansett att genomen

någon handlingslinje.inte bundit sig förregeringenvalet Green Paper attav
Översatt White Paperförhållanden skulle kanske kunnasvenska sägatill att ettman

riksdagen ställning till. Greenprincipförslag berproposition med tamotsvarar som manen
möjligenfrån utredningar elleroffentligadäremot liknarPapers rapporter rege-mer

fått från omslaget.färgen DettvåSina har deringsskrivelser. rapportertyperna avnamn
så den inte före-entydigentydig,distinktion mellan demskulle tyckas är attrent avsom om

också blandkate-gjorts lanserariktigt har försökbrittisk. Mycketfaller alldeles att sortsen
Whitepremiärminister Paper,under sin tidkaraktäriseradegori. CallaghanJames ettsom

kabinettet,stöddes helai alla delar helhjärtatrådde dettveksamhetvilket ettsomavomom
with edges"."White Paper green

Sekretesslagstiftningen
dåvärldskriget den allmänna de-före förstaunder periodårs tillkomsekretesslag1911 en

främlingsñentliga inlägg.hysteriskt AvdomineradesStorbritannieni närmastbatten av
Parlamentsbehandlingenlagstiftning i hast.genomdrevs dennaspionerrädsla för tyska stor

försvarshemligheter. Section 2Desssyftade till bevaraenda dag. Lagen atttog somen
så denutformad generelltoffentliggörande dock sättobehörigthandlade attettvarom

offentlig verksamhet.informationalltillämpaskom att om
statlig utredningsden medkanskemed Section 2problemetDet attstörsta envar

obehörigtsvårt vad of-drafted."obscurely DetFranks-kommittén ord att vetavarvar
omöjligtdetinnebar. Strängt avgöra utöveregentligenfentliggörande atttaget ens vemvar

kunde därfördel lagenbehörig. Dennabetraktadepartementschefen att avsomsom var
någotmissnöjd med uppgifterfrån regeringens sidaåberopas helst attnär om somvarman

41 1993 157-1619 uppl.RoutledgeSystemof GovernmentTheBritishBirch A H: s.
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rörde förvaltningens organisation och verksamhet lämnades eller offentliggjordes. Såvälut
publiceradeden uppgifterna den åtallämnat dem riskerade tvåoch tillutsom som som upp

års fängelse. Franks-kommittén gjorde uppskattningen i Section 2 kunde finna när-att man
åtalsgrunder."2000 oliklydandemare

samtidigt både allomfattande ochLagens oprecisa karaktär belystes i några mycket
rättegångaruppmärksammade under 1970- och 1980-talen. målDen tacksamt för deettvar

verkade för liberalisering lagstiftningen. bör därförMan akta sig förgrupper som en av nog
överdriva den rättsliga betydelsen Section Trots allt det litet antal ärendenäratt ettav

den brittiske motsvarigheten till riksåklagaren, the åtalAttomey General, förts tillavsom
i få fall åtalenoch har lett till fallande domar. Störts betydelse har Section haft2 säkert för

den utlämnandet information utvecklades inom förvaltningen. Alla stats-syn av som
tjänstemän tvingades sin första tjänstgöringsdagunder ed till alla delar följa dessatt
bestämmelser och alla förhindrasöka obehörigt offentliggörande. redovisatssätt Somatt

tidigarei det det omöjligt vad detta egentligen innebar. självklaranärmast Denatt vetavar
blev för flertalet tjänstemänslutsatsen det enda inte riskera sin karriärsättetatt att attvar

någoninte lämna information alls.ut
starka kritiken tillDen ledde gjorde flera försök ändra sekretesslagstiftningen.att attman

Franks-kommittén lade 1972 fram förslag områdeinnebar begränsning i detett som en som
omfattades lagstiftningen. Förslaget innebar emellertid också lagstiftningen skärptesattav

gälla.områdedet fortsattinom där den skulle
då sittande konservativa regeringen åtgärderDen under Edward Heath vidtog inga för att

förverkliga utredningsförslaget. Labour-partiet hade det under sin regeringsperiodäven
tillfram 1970 ställt sig kallsinnigt till reformering the Official Secrets sittAct. I val-en av

manifest inför åtagandeoktobervalet 1974 gjorde Labour emellertid the Offr-ersättaett att
cial Secrets med ordning enligt vilkenAct det skulle ankomma myndigheterna atten
rättfärdiga höll inne med information. Labour valet det först iatt ettman vann men var
White lagförslagPaper 1978 regeringens började få konkret form. Ett skäl till detattsom

sådröjde länge premiärministern,säkert sågJames Callaghan, själv klara fördelarattvar
med vid behov tillgripakunna allomfattande bestämmelse det slag Section 2att en av som

reformförespråkare."någoninnehöll och därför inte ivrigvar
konservativa regering underDen Margaret Thatcher tillträdde efter valet 1979 ladesom

fram förslag till förändring Section Förslaget i flera avseenden liberaltett änav var mer
Ändådet Franks-kommittén. det för stark presskritik. Ettpresenterats utsattessom av en

till dettaskäl det framlades samtidigt mångaStorbritanniens och spek-attvar som en av
spionaffärertakulära utspelade sig. frånDet visade sig myndigheternas sida underatt man

lång tid känt till och hemlighållit konsthistorikern ståtligaAnthony Blunt, med den titelnatt
of Pictures","Keeper the Queens under tid varit för Sovjetunionen. I debattenagenten

hävdades avslöjandet i bok Blunts tidigare aktiviteter aldrig hade kunnat skeatt en om om

Z DepartmentalCommittee 2Section of theOfficial Secrets 1911,Act HMSO,Cmnd51041972 5.14on
Cmnd51041972 101-109s.MMarshN: PublicAccess Government-heldinformation,Stevens Sons1987 253to s.
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i kraft. Därmed lagförslagets öde beseglat. Regeringenreglerna hade varit drogde varnya
hunnit till behandling i underhuset.tillbaka det innan det tasens upp

genomföra Officialemellertid regeringen förändring the Se-1989 lyckades det att en av
därigenom tillObehörigt offentliggörande har straffrättsligt begränsats omfattaAct. attcrets

områden: försvar, säkerhetstjänst och underrättelseverksamhet, 2 utrikes för-följande 1
från regeringar internationella organisa-konfidentiell information andra ochbindelser, 3

erhållitsför informationinformation intresse brottslingar 5tioner, 4 samt som genomav
telefonavlyssning, öppnande brev eller liknande sätt.av

åklagaren måstetvå infördes skaderekvisit, kunna visaförsta kategoriernaFör de ett
ansågs ocksåskulle medföra. skaderekvisit liggavilken skada offentliggörande Ett sortsett

skadankategori det för kategorierna 3 och 5i själva definitionen 4 under antogsattav
si sigdirekt följd offentliggörandetvara aven

Ändringama områdetkraftigt med straf-sekretesslagstiftningen begränsari nämntssom
Även fortfarande sekretess inommed dessa begränsningar gäller dockfrättsligt enansvar.

leda till skada. exempel-områden det utlämnande kan tänkas Detrad ärprövasattutan om
från Till detta kommer det bestäm-konfidentiell information EU.vis fallet med utöveratt

i speciallagar. definns sekretessbestämmelser rad Föri the Official Secrets Actmelserna en
så i fortsättningen riskerardessutom debrittiska statstjänstemännen det även utsät-är attatt

dokument inom andraåtgärder för obehörigt offentliggörandedisciplinäraför äventas av
åtgärdernadisciplinärasekretessbestämmelserna. kanområden de omfattas Deän som av

fall det inträf-degradering, varning eller i lindrigareavskedande,omfatta att rapport omen
påverka deras karriär-därmed kan kommabifogas deras personakter ochfade att

möjligheter.
åtalrisken för minskade.i sekretesslagstiftningeninnebar ändringarnamediernaFör att

förutomförsvarshemligheter finns lag-det gällersammanhangetbör iDet nämnas näratt
friståendemedierna. nämnd, the De-också för självcensur inom Enstiftningen ett system

vissutfärdar s.k. D-Notices i vilka deBroadcasting Committee,fense, andPress anger om
åtagitfrivilligt sig följapubliceras. Medierna harinte börinformation försvarshänsyn attav

rekommendationer.nämndens
publiceringendentill domstol för begäraRegeringen möjlighethar att att stopparatt

fåockså domstolsutslagtill media. kanobehörigen utlämnats Denuppgifter genomsomav
det skett.återkräva och eftersökadet utlämnatsrätt attatt genom vemsom

inforrnationsfrihetlagstiftaFörsök att om

ytterligare idet angeläget denansåg Fulton-kommitténSom stegnämnts att att togmanvar
tyckt sig kunna avläsa. Manstatsförvaltning kommitténutveckling öppnaremot an-somen

långtmöjligt ha Re-också exempel detSverige öppnareförde system.att ettatt varsom
ytterligare tagitsi vilket listade de1969 Whitegeringen publicerade Paper stegett somman

Oliver 4l0fJovell aa. s.6JovellOliver 411a.a.s.
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ökad öppenhet. gällde sådanaDet ting statistik ochmot bakgrunds-attsom annan
information i ökad utsträckning offentliggjordes. Samtidigt varnade för alltförman en
långtgående öppenhet. Offentliggörandet allmänna handlingar såskulle bli personal-av
krävande det endast befogat områden där säkert visste det fannsatt starktvar att ettman

intresse.allmänt Behov frånundantag offentligheten fannsgöra inom radattav en om-
etc."råden,

Franks-kommittén, hade till uppgift Sectiongöra översyn detattsom tog trots atten av
lågegentligen utanför direktiven till diskussion förslag framkastats iattupp som om man

Storbritannien, efter frånexempel Sverige och USA, skulle lagstifta delrätten att taom av
allmänna handlingar. gjorde genomgångMan lagstiftning i dessa länder och konsta-en av
terade erhålla information i båda fallenrätten försedd med fler begränsningaratt att änvar

förespråkamavad för brittisk lagstiftning på området låtavelat påskina. När det gälldeen
påpekadejust Sverige också de konstitutionella förhållandena annorlunda iatt änman var

Storbritannien. dåFrämst syftade självständigamed de ämbetsverken,systemetman ex-
istensen förvaltningsdomstolar tjänstemännensoch för ärendehan-av egna ansvar
dläggningen. Till detta kom enligt kommittén Sveriges befolkning så mycket mindreatt var

Storbritanniens och hela statsförvaltningenän därför mindre såoch inte komplexatt som
brittiskafden

Labour-partiet gjorde i sitt valmanifest inför valet i oktober 1974 utfästelse "att ersättaen
Officialthe Secrets medAct ordning det ankommer myndigheternagör atten attsom

rättfärdiga inte lämnar information". Detta vallöfte ledde dock inte någontillatt ut än-man
dring i lagstiftningen endast till allmänna policyuttalanden från premiärministern,utan

frånCallaghan, chefenJames och för statstjänstemannakåren regeringen strävan motom en
öppenhet.större

Jämförelser med andra länder, bland dem Sverige gjordes i regeringens tidigare nämnda
White frånPaper 1978 och i Green Paper 1979. offentlighetssystemetDet svenskaett
karaktäriserades "a of that countrys distinctive political and administrativepartsom

Ävenframework". vid jämförelser med USA, Danmark och betonadeNorge skillnad-man
mellan dessa länders politiska och administrativa och Storbritanniens. sågMansystemerna

svårigheterbetydande med införa offentlighetslagstiftning i Storbritannienatt utan atten
med regeringens införäventyra parlamentet ministrarnasoch kollektivasystemet ansvar

för regeringsverksamheten. hade ocksåMan invändningar juridisk in-ansvar mot att en
domstol eller ombudsman, skulle anförtros tillsynen lagens efterlevnad.stans, överen en

i frånSlutsatsen the Green Paper 1979 blev därför det bästa för Storbritannienatt attvore
istället för lagstiftning handlingsoffentlighet införa "Code of Practise" i vilkenen om en
ministrarnas förpliktade sig behandla alla framställningar handlingar eller informa-att om

påtion positivt sådanEn of"Code Practise" skullesätt. detett utgöra ett stort stegsas
framåt.

" MarshN: zssraa.. s.
Cmnd51041972 31-36s.
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lagförslag till behandling iredanpresenterades fannsGreen PaperdettaNär ett par-
iFreud, haft detledamot, Clementliberalframlagtshade turenlamentet. Det attsomav en
lag-hade lägga framparlamentsledamöterbli de 20 rättårliga lotteriet ett egetattsomen av

Labour-partiet. dettaregerande Hurstöd hos dethade visstlagförslagförslag. stortDetta ett
nyval innan dess detavgick utlysteregeringen ocheftersomgår dockstöd sägaattvar

läsning i underhuset.tredje och sistatill sinhunnit fram
valet intetillträdde efterThatcherregering under MargaretkonservativaDen varsom

of Practises.k. Codelagförslag ellerframläggasigintresserad ettatt om-enavvare
tillgång till allmännarekommendationministerråd 1981Europarådetsrådet. antog omen

avsikt införahade förStorbritannien intedockklargjordeThatcher atthandlingar. Mrs. att
sak svaradetillfrågadesnågot årområdet. honlagstiftning Närnågon sammaomsenare

regeringen fortsatt verkaskulleonödigt.både olämpligt och Däremotskulledethon att vara
för-bevarade densamtidigtmöjligt,så informationmycketför lämna som manutatt som

sätt.effektivtskulle fungerastyrelseförväsentligtrolighet ettstatensattvarsom
initiera lagstift-sidafrån parlamentsledamötersgjortsförsök harytterligare attflertalEtt

sådanaframladeFrank HooleyMeacher ochMichaelområdet. Labourledamötemaning
framgång. försöknågon Etthade dockIngetdera förslaget1981. nytt1979lagförslag resp.

lagför-David Steel. Steelspartiet,för det liberaladåvarande ledarendengjordes 1984 av
omarbetad version Clem-i realitetenoch HooleysMeacherstidigareliksomslag avenvar,

särskilddet bildatsinitiativ hadeför Steelsfrån Vid tidpunkten1979.förslagFreuds enent
enda uppgiftInformation, medofFreedomCampaign forkampanjorganisation, the att

tidigare topptjän-siganslötTill kampanjenoffentlighetslagstiftning. ettverka för paren
tyngd och ställningkampanjen heltkomstatsförvaltningen. Dettai attstemän annanenge

frånstödet theemellertid,lyckadesheller Steelhaft.skulle ha Inte trotsdenvadän annars
parlamentet.förslag isittInformation, driva igenomoffor FreedomCampaign

CharterCitizensThe

Majorpremiärminister Johnparlamentsvalskampanj lanseradeårs etttill 1992upptaktenI
och medbor-myndigheternakontrakt mellankunna kallasskulletill vadförslag ettsom

Förslaget Citizens Char-beteckningentjänster.offentligakonsumenter gavsavsomgarna
förtro-stärka medborgarnasmåste söka vägari förslagetGrundtanken attattter. manvar

två Dels skullei huvudsakskeskulle sätt.verksamheten. Detoffentligaför denende
pålätta sekretes-beslutsfattandetoffentligaavmystifrera detså långt möjligt attgenomman

för den offentligaskullebeslutsskäl, delsochbeslutsforrnerorganisation,kring mansen
sig, utarbetahadevad medborgarna väntaformulera rättserviceproduktionen klart att pres-

prestationsmätningama.tationsmått redovisa resultatenoch av
tidi-uppgifteroffentliggjordeshandlingsplandelen dennai den förstaledSom somett av

inrättats ochkabinettskommittéervilkahemligaåtminstone formelltvarit somomgare

254:MarshN: a.a..s.
265fMarshN. aa s.
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vilka ministrar ingick i dem. Man publicerade också den instruktion gäller försom som
ministrarnas ärendehantering. Vidare erkände för första gången formellt existensenman av

två säkerhetstjänstemade MI5 och M16 och deras chefer.rentnamngav av
åtagandet låg ocksåI i övrigt skulle publicera uppgifteräven förvalt-att man om

ningsstruktur och handläggningsordningar. Medborgarna tillförsäkrades också fårätten att
motiveringar till alla beslut rörde dem.som

andra delen förslagetDen hade enligt Major sitt i funderingar han haft fleraav ursprung
decennier tidigare under sin tid kommunalpolitiker i södra London. Medborgarnasom
borde menade han ha inte bara vilka tjänsterrätt de kunde frånförvänta sig olika of-att veta
fentligt finansierade verksamheter, också fåde borde hur väl myndigheterna fyllde sinveta
uppgift och begära ersättning de inte fått de tjänster de haft anledningnär förvänta sig.

det ursprungligaI förslaget områdenutpekades särskilt skolan, sjukvården, kom-som
munikationer och kommunala bostäder angelägna inordna i detattsom programmetnya

prestationsmätning.5Förmed målforrnulering och och områdendessa har detvart ett av
utarbetats "sub-charters" i vilka myndigheterna specificerar vilka tjänster skall tillhan-man
dahålla, kvalitetsmått åtaroch sig kompensera medborgarna för bristande service.attanger

konceptet ligger ocksåI myndigheterna skall informera både grunderna för sinaatt om
Ävenbeslut och medborgarnas möjligheter få stånd.ändring till the Citizensattom en om

såledesCharter inte föreskriver informationsfrihet betonar det myndigheternas aktiva in-
formationsansvar.

Genomslagskraften för denna reform har möjligen inte såvarit påta-ännu Destor. mest
gliga bevisen inledningsvis de förhållandevis återbetalningarblygsamma delarvar av av
biljettkostnaden råkattill för kraftiga förseningar tågtrafiken.i Påresenärer skolom-utsom
rådet har dock nationellt förupprättat prestationsmätning. När resultatenett systemman
publicerats har det lett till åtgärder från de lokala skolmyndighetemas sida. del fallI haren

helt enkelt del skolor uppvisat undermåligastängt resultat.man en som

Code of Practise

1993 lade regeringen i White fram förslag tillPaper s.k. Code of Practise rörandeett ett en
informationsfrihet. Denna Code of Practise trädde i kraft i april 1994. Reformen kan sägas

självständig fortsättningutgöra det förarbete stärka medborgarnas förtroendeatten en
för den offentliga verksamheten inleddes med the Citizens tvåCharter. reformemaDesom
hari den meningen samband.näraett

Införandet the Code of måste ocksåPractise dock ånyoi ljuset attav ses av en par-
lamentsledamot Mark Fisher, Lab framlagt förslag i underhuset lagstiftning rörandeett om
informationsfrihet. Fishers förslag stöddes såväl the Campaign for Freedom of Informa-av
tion kampanjgrupp, Charta 88, verkade för införandet skriven för-som en annan som av en
fattning. De tidigare anförts lagstiftning informationsfrihet hadeargument motsom en om

5 Birch A H: 253:a.a.s.52OpenGovernment,HMSO,Cmnd22901993
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område i samväldesländer Aus-genomfördes dettareformerförlorat i styrka när som
uppbyggda efterstatsskick alla den s.k.Canada. ländersZeeland och Dessa ärtralien, Nya

med dessa ländermöjligt avfärda jämförelserdärför inteWestminstermodellen. Det attvar
Sverige.exempelvis USA ochtidigare gjort medenkla sätt mansomsamma

från skäl till det gicksvårt frigöra sig misstankenbakgrundendenDet att ett attär attmot
undvikadärigenom hoppadesinitiativbakom dettaregeringen attatt par-att manvarena

egentligenså fallet förnekashand.lagstiftat Attfall skulle hailamentet annat varegen
betyder dock inteansvariga dess utarbetande. Detvarit fördeinte heller personer somav

informationsfrihetensförändringaråstadkomma verkligavaritinteavsiktema att om-att
skulle önskatvilligt demverklig reform erkänns ävenråde. sig attAtt det rör somavom en

informationsfrihet.till lagförslaggått och framlagtlängre ett omman
skyldighetmyndigheternasof Practise fastläggsthe CodeI att:

för policy-förslag ochtill grundlegatbakgrundsfakta och analyseroffentliggöra som
beslut,

förklara myndigheter-bidra tillkanregler, riktlinjerinternaoffentliggöra2. attm.m. som
handlande,nas

beslut,motiveringar tilllämna
of-information hurfullständigoffentliggöraCitizens Charterenlighet med thei om

överklagaransvarig och hurde kostar,hur mycket ärfentliga tjänster sköts, manvem som
måluppfyl-hurtillhandahålls, målsättningarvilkavilka tjänsterbeslut, sattssom upp,som

uppnåtts,resultatoch vilkalandet mäts som
hör tillåtgärder beslut ochochinformation policies,utlämnabegäran annat somom

ansvarsområde.myndigheternas
tillhandahålla information,skyldighetinnebärdetta endastsärskiltDet attatt enanges

förfrågan in-för besvaraskyldigamyndigheterna inteVidaredokument.inte är attatt en
information redan pub-någon medeller förseredan harinformation den intehämta som

licerats.
enkla för-Målsättningenså möjligt. ärInformationen skall lämnas attut snart som

avgifter för detharMyndigheterna20 dagar. rättskall besvaras inomfrågningar att utta ar-
få del informa-påAvslag begärantillhandahålla informationen.innebärbete det att avatt

normalt motiveras.tion skall
Överklagande första hand riktas tillinformation skall iinte lämnabeslut utattomav

överklagas till the Par-vidhåller kan dettasitt beslutmyndighetenmyndigheten själv. Om
likhetombudsmannen.brittiske IAdministration, d.v.s. denforCommissionerliamentary

Commissioner kan det dockklagomål Parliamentarytill theför andragällermed vad som
få beslut inteönskarmedborgareparlamentsledamot. Den ett attendast göras somav en

sålunda parlamentsledamotmåste hittaombudsmanneninformationlämna prövatut enav
klagomålet.inlämnavilligär attsom

53 1995Information,28FreedomofCampaignforFrankel,Director,medMauriceIntervju nov.
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innehållerGivetvis the Code of Practise bestämmelser information undan-ärom som
från kravet den skall lämnas begäran. Undantagen har sammanförts i 15tagen att ut

områden. De är:
försvar, säkerhet och internationella relationer,
interna diskussioner råd,och.
kontakter med Hovet,.
rättsvårdande verksamhet,.

nationalitetsfrågor,immigrations- och.
ekonomiska verksamhet och skatteuppbörd,statens.

"affärshemligheter" i skötsel offentlig serviceverksamhet,av.
offentliga anställningar, utnämningar och utdelande hederstitlar,av.

informationbegäran det skulle kräva orimlig arbetsinsats för till-attom som en
mötesgå,

information kommer publiceras inom föregå10. kort, eller där utlämnandet skulleattsom
planerat tillkännagivande eller publicering,ett

forskningsresultat, statistik och analys,11.
12. privatlivets helgd,

tredje affarshemligheter,13. parts
sekretessförbehåll,information lämnats med14. som

på15. begränsningar i lagstiftning eller sätt.getts annatsom
områdenaoch de 15 har det i detalj specificerats vilken infor-För vart ett typav mer av

föra för långt redovisamation skulle här detta för allaDet närmareattsom avses. om-
rådena. gäller dock bestämmelserna vilken information kan eller skallGenerellt att om som

långtsekretessläggas dessa ytterligare speciñceringar mindre preciseradeär äntrots
motsvarande bestämmelser i den svenska sekretesslagen. för skönsmässigaUtrymmet

bliravgöranden därmed större.
begränsningarnaintresse politisk kontrollsynpunkt kanske under punktAv ärstörst ur

gäller interna diskussionen i regeringskansliet rörande politiska hand-d.v.s. de densom
På område specificeras från offentlighet skalllingslinjer. detta undantagetatt avse:

frånprotokoll sammanträdena kabinettet och kabinettskommittéema,a med
åsikter, råd,b interna rekommendationer, konsultationer och överväganden,

förtroliga kontakter mellan departement, myndigheter och andra offentligac organ.
ganska lätt med denna bestämmelse har velat detDet är värnaatt att manse om som

hemlighålla, statstjänstemännens rådtraditionellt har betraktats allra viktigast iattsom
policyfrågor till ministrarna överläggningama inom regeringen.och de interna

innehåller också åtagandethe Code of Practise reformen lagstifta till-Utöver ett att om
gång miljöområdet.till uppgifter rörde hälsa och säkerhet till uppgifter detIsamt senare

åtagandet EU-direktiv. regeringenfallet direkt följd Vidare hadeär ett atten av angav man
framlägga del pappershandlin-för avsikt lag förslag för medborgarnarättenatt attom en av
dem själva. datoriserade register finns redan Lagförslag harFör denrör rätten.gar som

något områden.dock inte lagts fram dessaännu av
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förändringiEtt system

brittiska regeringendeltagare i den debatten tycksflesta överensDe nämnts attsom om
Åsiktema går dock kraftigt isär dess effekter.öppenhetsreform ärligt menad.Majors är om

såväl framställningar information antaletobestridligt faktum antaletEtt är att om som
långthittills varit mycket mindre sig. Om-överklagande avslagsbeslut än väntatmanav

överklagandeärendena.särskild personal för sköta Dessahar anställtbudsmannen attt.ex.
verksamhet.i ombudsmannens övrigafår vidare fyllnadstjänstgöringtjänstemän tills ges

små inforrnationsresurser förkritiker pekar den avdelat mycketRegeringens attatt
uppgifter.del offentliga Mande möjligheternasprida kännedomen att ta av menarom nya

i del fall tagit för sammanställa denockså avgifter myndigheternade ön-ut attatt ensom
avskräckande.varitskade informationen

Även såkrånglig. visserligen överklagandeupplevs i sig Detbesvärsordningen är attsom
långt måsteså förstkommer dockkan formlöst. Innantill ombudsmannen göras manman

måste finna parlamentsledamotdärefteröverprövning hos myndigheten ochbegära man en
föra ärendet vidare till ombudsmannen.villigär attsom

informationuppgifter deni kritiken delkärnpunktEn är rätten taatt att somav avser
reformen ansvarige minis-handlingarna. förinte de faktiska Denfinns hos myndigheterna

the Campaign forvid seminarium anordnatförsvaradeWilliam Waldegrave, etttem, av
begärdesmotiveringen den informationordning medof Information dennaFreedom att som

sammanställa dem.skulle bli kostsamt Des-i rad handlingar och detkanske fanns atten
Erfarenheternadokumenten.sekretessbelägga delarskulle tvingas undantasutom avman

undanhållas.skulledå mycket Motfrån lätt uppstod tvister hurvisade detUSA att somom
från myndigheternas sida sammanfördefömuftigaredet mycketden bakgrunden att manvar

sätt.rättvisandebra ochinformationen ett
offen-vill utnyttjainvändningen dettasjälvklara ärDen attmot om manresonemang

originalhandlingamadetmyndigheternas handlande ön-kontrolleratligheten för äratt man
Visserligen finns,informationen.tillrättaläggandemyndighetensskar och inte eget somav

fåttlåta all in-ombudsmannenpåpekade, möjlighetenWaldegrave prövaMr. att om man
rättvisande förutsät-sammanställningen skett Detformation begärt och sätt.ettomman

fåttfrån håll misstänka ofull-information förtillräckligdock har attannat attter att man
måste parlamentsledamotvinklad information. Dessutomständig eller övertyga omman en

till ombudsmannen.så få anmäla ärendetfallet och denneär attatt
rekommendationer.möjlighet utfärda HanendastOmbudsmannen har nämnts attsom

till det särskildautlämnas. sinaalltså inte besluta uppgifter skall Ikan rapporteratt par-
område,framhållit hans erfarenhet dettadocklamentsutskottet har ombudsmannen att

utlåtanden.tillsynsområdet, myndigheterna sig efter hansliksom det övriga är rättaratt

54 Administration:OpenGo-CommissionerforCommittee theParliamentaryof Commons,SelectHouse on
1995 2Minutesof Evidenceysemment s., 39,43fCommittee thePCASelect a.a.s.on

1993Institute,London 21 octoberfrån Seminar,Royal United Ser4viceUppteckning OpenGovernment
lls.
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liksomGör de inte det har fallet med ombudsmannens övriga ärenden, förlitaär sigattman,
till underhusutskottdet granskar ombudsmannen saken till politisk debatt.att tarsom upp

förklaring till ombudsmannen kommit spela aktivareEn roll under äratt att en senare
långt hållit utfrågningarsäkert utskottet i högre grad tidigare och gjort undersöknin-änatt

rapport.anledning ombudsmannensmedgar av
påpekatThe Campaign for Freedom of Information har särskilt problem ligger iatt ett att

cirka 250 bestämmelser sekretess finns i speciallagar områden.kvar olika Det lederom
svårt fåtill det genomslagskraft i förvaltningen för den öppenhetäratt att syn som re-

formen omfattar. Konsekvenserna felaktigt lämna uppgifter täcks dessaatt utav som av
såsekretessbestämmelser mycket inte lämna information i fallär därstörre än att ut ens

ombudsmannen slutligen finner den borde lämnatsatt ut.
ocksåKampanjen det allvarlig inskränkning i informationsfriheten iattser som en man

departementen kan lämna vilken information helstvägra att ut snart sagt attsom genom
råd ministrar.klassificera den till Ombudsmannen kan visserligen vid överklagandeettsom

del materialet och bilda sig uppfattningför del denna klassificering ärtaegen av en om
rimlig. Uppgifter kabinettets och kabinettskommittéemas verksamhet kan dock undan-om
hållas för ombudsmannen.även

Kampanjen därför fortsätta sinkommer verksamhet, den reformävenatt om man ser som
inte obetydligt informationsfrihet.genomförts ökad Kampanjenvägenett steg motsom

någotstöds det tidigare nämnda fackförbundet, kan kanske tyckasFDA. Detta överras-av
statstjänstemännenskande med tanke de högre tidigare värnande sekretessen. Enom

mångaförklaring har de verksamma tjänstemännen i sin ungdom medärgetts att avsom nu
såg hur det dåvarande ledarskiktet inom förvaltningen gjorde förviss förfäran allt att

verkställigheten Fulton-kommitténs förslag. förklaring densabotera En är attav annan
inträffade till fackligförändring i personalpolitiken under 80-talet har lett störresom en

tjänstemannakåren och kunna redovisa vilka demedvetenhet hos önskan öppetatten egna
Möjligen åsikternainsatserna varit ärendehanteringen. skall den distinktionengöra attman

intehos de fackligt aktiva högre tjänstemännen nödvändigtvis delas det verkliga topp-av
secretaries.förvaltningen, d.v.s. det knappa 30-taletskiktet i permanent

då ansträngningarna införa lagstiftning informationsfrihet leda tillKommer att atten om
framgång såMaurice Frankel, kampanjens ledare, övertygad blir fallet.ärär attsom om

såvälpåpekar Liberaldemokratema i sina partiprogram förbunditLabourpartietHan att som
sådan finnssig verka för utveckling. Vidare det antal konservativa ledamöteratt ett storten

utgångenstöder reformförsöken. därför, i val,Det borde nästa närmastoavsettsom vara
sådangivet lagstiftning kommer under mandatperiod.nästaatt att antasen

inte visat sig tidigareTrots allt kan alldeles säker den punkten. Det harman nog vara
sådanvarit lagstiftning de befunnit sig i opposi-partier benägna verka för näratt attmer en

fått regeringsmakten. under det vition de En hävdar bestämt säkertän när statsvetare att, att

57 Azad,Clerk Committee the ParliamentaryCommissionerFor Administra-Intervju medY the Selectto on
tion, dec19951
58 1995,Intervjuer medMauriceFrankel,Campaignfor Freedomof Information 28 Nov L.JamesSharpe,,Coal, 1995Nufñeld College,Oxford,29 Nov 1995ochAndrewHorsler,Scottish l Dec
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förvaltningens verksamhet förfår den verkställande delen in-hur alltmer öppnasavavse
på motsvarande utveckling för de politiska delarnaendast den naive hoppaskan avsyn,

premiärminister dra sig tillbaka inomEndast planerarförvaltningsverksamheten. attsomen
öppenhet.sådanönskanågra år enligt denna författare kunna tänkasskulle en

59 Peele: 183Dunleavy,Gamble,Holliday a.a.s.



offentlighetstraditionerFranska
ErsmanNina

précieuxdepensées desopinions desdroits les pluslibre communicationdesLa et estun
sauf répøndredeécrire, imprimer librement, åcitoyen donc parler,lhomme; peuttout

déterminés la Ioi.labus de libertédanslescette parcar

rättigheter;varjemed-åsikter människansdyrbarastefria utbytet tankarochDet ärenavav
falldock missbrukadennafrihet imå alltså skriva och trycka,fritt tala,borgare som

föreskrivs i lag.

1789.rättigheter,ParismänniskansochmedborgarensArtikel Xl i Deklarationenom

insyn och pressfrihet,syftar till inskränkafacto fler lagar änFrankrike har de att somsom
mänskliga rättigheter".dyrbaradessagaranterar

tryckfrihetslagarAllmänna

tillkomjuli 1881.tryckfrihet daterad 29 Denbaslagstiftningengällande ärDen ännu om
periodiska ochspridning alsterför tryckning ochavveckla hindrenhuvudsyftemed att av

ansvarsförhållanden.ochdelarhandlar till ägar-stora om
åtal-betraktauppräkning vadinnehåller 1881-årslagen äröverDessutom att somsomen

återgivandet fal-ifrån eller"spridandetMissbruk allttryckfriheten.missbruk ärbart avav
delas imilitär olydnad. Demord ellerframprovocerandetillska nyheter treuppav

avdelningar:
säkerhet ochriketsskyddar hemligheterförsvaret. Lagen rörnationellaDet som-

tillmoral. Tillämpadskada väpnade styrkornassådant kan depubliceringförbjuder somav
pressbevakning harparagraf brottsstämpla allkunnaskulle denna nästansin bokstav som

Algerietkriget fallitsedan slutethar dockmilitära Restriktionernamed det göra.att ur
bruk.

förhindrasyfteobsoleta förbud,lång eller mindre ärRättsväsendet. radEn attvarsmer-
På finns förbuddenna listadiskrediteras".auktoritet och oberoenderättsväsendets tatt ex

sambandfriskt bryter Imånga mediervilketförundersökningar,publicera mot.att numera
de-politiska kretsarna, harde innerstaårens många skandalermed de rörtsenaste ensom

Många politiker villioffentligtvad bordebatt blommat rättsprocess.envaraupp om som
förundersökningar.åter åtminstone vad gäller1881-årslagens tillämpas,förbud skaatt

till mord,Sådana yttringar skulle kunnaopinionsyttringar.Skadliga provocerasom-
något.förorsakatde i verklighetenbrottsliga,misshandel,stöld, brand, är oavsett omosv

minderåriga och ungdo-syftar till skyddrad förbudunderavdelning finnsIen avsomen
pornografi.för våldexponering ocht.ex motmar,

svaromål. publikationVarje itillinnehåller precis paragraf rättenLagen även omen
eller harofördelaktigtsammanhanget rättutpekad sigomnämnd eller ärperson vare --
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år få svaromålinom infört iplats publikationen och i typsnittatt ett ett samma samma
ursprungsartikeln. Franska domstolar har i praktiken återhållsammavarit vidsom

tillämpningen denna paragraf, skulle kunna omintetgöra allt tidningsmakeriav som om
Påtill sin ården följdes bokstav. har dock flera domstolar tilldömt författare rätt attsenare

svaromåli recensioner.mot ogynnsamma
årslevande delen 1881 lag fdrtalsparagrafen artikelDen 29.är Förtal ärmest av

påstående något"varje eller anklagelse för kan kränka kårseller he-om som en persons en
påståendetder anseende". ingen skillnadLagens eller falskt,gör ochärtext santocn om

uppsåtetinte heller hänsyn till med publiceringen.tar
intrång i privatlivet förSkydd och brottsmisstänkt behandlasrättenmot atten som

i Code Civil bådaoskyldig före dom artikel 9. rättigheter har förstärkts iDessagaranteras
från privatlivet bådalagar 1970 och 1993 oskyldig före dom. har alltmerDe senare

årskommit fortalsparagraf. möjlighet långt1881 De lagarna tillersätta störreatt nyare ger
bötesbelopp för sig förtalad tidning.den som anser av en

intrångfranska lagarna förtal och i privatlivet viktigDe orsakstränga mot anses vara en
avnågon någon måntill Frankrike inte sensationspress brittiskthar slag. I har dockatt t.ex

mål "intrånget"praxis mjukats tidningar vunnit i fall där offentligaFlera har gälltupp. per-
publiceringen faktum bigott kardinal iT det moraliskt avled hossängenattav ensoner. ex

prostituerad, kända politikers skattefrffel, inhysningen "oäkta" dotter till presi-en av en en
i statligt residens,dent iosv.

Tillgången till offentliga dokument

från myndigheterna skyldigalag juli 1978 reglerar vilka dokumentEn 17 är attsom
från frånInitiativet till lagen kom inte regeringen, parlamentet,begäran offentliggöra. utan

många administrationen.där ledamöter kritiska till den bristande insynen i den styrandevar
pådrivande utanför parlamentet jurister och samhällsforskare länge kritiseratStarkt var som

hemlighetsmakeri ogenomträngliga arkivsystem.administrationens överdrivna och
beståndsdelar: fåden reglerar del offentliga handlingar,Lagen har 1 rätten tatre att av

tågordningenjuridiskaden föreskriver rad undantag och 3 fastlägger den ändrad2 en
1988.

Administrativa offentliga. del dem gäller franska ochdokument är Rätten att ta av
medborgare, juridiska eller privatpersoner. Administrativa dokument dossiéer,utländska är
utredningar, protokoll, statistik, direktiv, instruktioner, cirkulärskrivelser,rapporter, noter

såregeringsskrivelser, i skriven, audiovisuell eller databehandlad form,och etcprognoser,
länge det gäller information icke-personlig an.av

Ävensåoffentliga statlig regional lokal nivå.tillämplig väl ochLagen är organ som
offentliga företag omfattas, liksom varje företag bedriver offentlig service, till den delsom

gäller den offentliga verksamheten.som
till möjligt för den individ direkt berördEtt tillägg lagen 1979 detgör är ävenatt tasom

del administrativa handlingar berör honom/henne.deav som
utnyttjadei praktiken lagens rättighet.Detta är mest
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åtta myndighet har lämnaartikel 6. Enundantag rätt vägraLagen gör2. att ut
vålla skada för:kandokument som

verkställande makt,regeringen elleröverläggningar inomhemliga annan-
utrikespolitiken,försvars- och-

allmänhetens säkerhet,statsñnansema, ochochvalutan statens-
funktioner,rättsväsendets-

läkarsekretessen.privatlivets helgd och-
konkurrenshemligheter,industriellaochkommersiella-

skatte- eller tullbrott,myndighetsutredningar om-
gällande lag ovan.hemligt enligt seallmänhet allti ärsom0

ministeriema efterinominte offentligapå vilka dokument upprättaslistaEn är sam-som
administratifs.documentsCommission daccesövervakningsorganet CADAråd med aux

åtgärdamånad begäranmyndighet sigharrättsliga proceduren: En3. Den att enen
tvåavslås den berörde inombegäran kanbesked uteblir ellerfå handling. Omutatt enom

åsikt. Däreftermånad sig sini sin harmånader vända sig till CADA, sägaatttur ensom
i praktiken endastmånad CADA harsig fatta beslut.ytterligaremyndighetenhar atten

fått avslagen kan förasin begäranefter denna procedurrådgivande roll. Den ävensomen
Conseil dEtatöverklaga till ung.förvaltningsdomstol ochärendet i ytterst rege-upp

ringsrätten.
syftei förebyggandemyndigheterrådgivande tillhar rollenCADA även somorgansom

publicerarockså föreslå reformer. DenKommissionen kantolka lagen.hjälp medsöker att
anvisningar till myndigheterna.återkommande direktiv ochochårlig Verksamhetsrapporten

fåhjälp lossärenden med begäranårsrapport 1994 har antaletEnligt CADA:s attom
ärenden.till 1994 2.703från premiäråret ärenden1979 431ökat stadigthandlingar

privatpersoner.70relativt konstanthjälp sedanbegärtBland dem är procentstartensom
Övriga demFlertaletfackföreningar eller företag.organisationer,30 ärprocent av som

myndigheter.råd kommunalaCADA"självmant" begärt ärav
behandlasJournalisterutsträckning utnyttjat lagen.visar inte i vilkenStatistiken pressen

statistiskt "privatpersoner".klassificerasoch som
fåförsvinnandeChalmeton, detMarie-Noêllegeneraldirektör, ärEnligt MmeCADA:s

båda kan ilagen Förmöjligheterutnyttjar deprivatföretagjournalister och som ger.som
relativt okänd. Jour-efter dryga 15fortfarandeorsaken lagen ärutsträcknignviss attvara

skrivendock intedokumentsökning. Lagenbegränsad vikt vidnalisthögskoloma lägger är
må-dejagar nyheterdemChalmeton. För ärjournalister, Mmemed tanke säger som

långa.handläggningstidema tok förnadsvisa
dokumentnågra kravenbara enstakageneraldirektören gällerEnligt procent av merav

Över fall deni de allra flestaprivatpersonen själv, dvsgällerintresse. 95allmänt procent
o.dyl.förfrågningar skolskrivningarmånga gäller barnensGanskasjukjoumalen.egna

sig tillgodosesnabbast lärtockså och skolväsendetsjuk-, skatte-Naturligt detär somnog
förfrågningar domin-övrigahandlingar. Bland de 30efterfrågan på denna procententyp av

efterfrågade handlingarna gällerintresseföreningar. Demiljöorganisationer eller lokalaerar
Även organisationer utnyttjar lagen.fackligavissastadsplaner och bygglov.i fallen oftade
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någotChalmeton har inte vid tillfälle fått någotMme in ärende gällt EU-handlingar.som
års innehållerlag1978 inget krav myndigheter hållaska offentliga register ink-överatt

ommande skrivelser. existerarDet överhuvudtaget inget vedertaget registreringssystem för
offentliga dokument. begränsar frågarDetta lagens användbarhet. måsteDen i principsom
först tagitha reda och dokument existerar.att ettvar

Skydd källor och uppgiftslämnareav

Någon meddelarfrihet existerar inte i Frankrike. Tvärtom kraven yrkessekretessär höga
straffen för "läcker"och den kan bli stränga.som

till inte heller någonFram 1993 hade journalister laglig skydda sina källor. denrätt Iatt
franska "Charte des journalistes, står1918, visserligen journalister ska ha rättantagen att
till "yrkeshemligheter", detta har ingen juridisk Före 1993 prövades vidstatus. ettmen
flertalet tillfällen i domstolar journalister kunde omfattas den paragraf i Code Civilom av
art.378 behandlar tystnadsplikt. Domstolarna kom fram till paragrafen i principattsom
bara kunde gälla läkare och advokater. Journalister, yrke det offentliggöra saker,är attvars
ansågs särskilt väl kallade lämna uppgifter till polisen eller uppträdatvärtom attvara som
vittnen. journalist hade före ingenEn 1993 lämna fotomaterial ellerrätt vägrat.ex att ut

pådokument begäran rättsinstans.av en
viktigt tillägg till strafflagenEtt Code de procédure pénal, 56 januari4 1993 förart ger
gångenförsta journalister viss skydda sina källor. lyder: journalistTexten "Enrätt atten

inkallad vittne grundval informationer han inhämtat under sin yrkesutövningsom av som
inte avslöja påminnerhar dess ursprung." stycke dock journalisterNästa harrätt att att

skyldighet alla andra vittna och lämna information.attsamma som
Den enskilda journalisten kan med andra ord själv besluta han eller hon vill avslöjaom

sina uppgiftslämnare.
pågår f.n. fråganDet intressant utredning aktualiserar källskyddet. Höstensen som om

åtföljdesterroristattacker i Frankrike pressbevakning i utsträckning verkadestorav en som
påbygga frånläckor olika källor inom polisväsendet. Regeringen vill utreda vilkanu som

läckte polishemligheter till journalisterna och har därför tillsatt undersöknings-en
kommission inkallat samtliga inblandade till förhör. Enligt denreportrar reportersom
Canard Enchainé satirtidningen "fjättrade ankan deltagit i dessa förhör har samtligasom
tidningar lämna uppgifter sina källor.vägrat om

Öppenhet ingen fransk dygdär

"Den franska administrationen Europas tillslutna och åderförkalkade. Hemlig-är mest
hetsmakeriet dess ryggmärgsreflex. Hemligheter makt och slip-är prestige. Dessutomger

den kritik lämnar någonting. deninte I toppstyrda hierarkin alla rädda förärutper som
kritik."

Detta Louis-Marie till undersökande journalist satiitidningenHoreau,säger veteranen
Canard, tidningen påkanske bästa i Frankrike avslöjanden makten seriös politiskochom
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joumalistik. Enligt Horeau använder sig Canard aldrig lagen offentliga dokumentav om
långfrån för tid.1978. Proceduren Dessutom det "Ankans" erfarenhetärtar att om en

hjälper krånglamyndighet vill hemlighetsfull inga lagar i världen. Den kan och segdravara
i det oändliga.

sådanafinns myndigheter betraktar dokument finns stads-"Det t.o.m.som som
innifrånhemliga suckar istället läckorbiblioteken Horeau. Ankan lever makten.som

småvägar".får aldrig vår information via informationsmotorvägen, alltid"Vi utan
mångårig erfarenhet åtskilliga gånger åtalad"Ankan" har enligträttsprocesser,av para-

intrång i privatlivet". Enligt tidningen själv i samtliga fallgrafen förtal eller har detom
legitima avslöjanden maktens intressant fall gäller rad juridiskagällt Ettmän.om som en

pågåttprinciper sedan 1989.har
år pågick lönekonflikt bilföretaget Bilarbetarna hade krävtDetta Peugeot.en

lönepåslag fått gåttnej och i strejk. "Ankan" publicerade vecka2 procent, sammaom en
på självdeklarationer, det framgickfaksimil Peugeot-VD:n Jacques Calvets senaste varav

höjt sin lön med 46 Artikeln spreds löpeld bland de strej-han hade procent.att somegen en
tidningen.advokater i rörelse för driva rättssakkande. Peugeots sattes att mot

paragrafen förtal inte tillämplig.kunde snabbt konstateraAdvokaterna att varom
inkomst kunde knappast betraktas "kränkning hans heder ochUppgiften VD:som som av

domare ärendet först hänsköts till avvisade brottsrubrikenanseende." Den ävensom
intrång hade allmänintresse vid dennai privatlivet". uttalade "avslöjandetDomaren att

låg linje polemiska anda."tidpunkt och helt i med Ankans
Då således visat sig fall, Peugeot-advokaterna sin till-presslagarna obrukbara i detta tog

handlingar åta-hänvisning till självdeklarationer hemligaflykt till straftlagen. Med äratt
handlingarför stöld, yrkessekretessen, försnillande häleri.lades Ankan brott mot samtav

må-igång utredning varade itribunal correctionnel de Paris drog 18Tingsrätten le en som
måste handlingarna faktiskt stulitsmening nämligen först bevisanader. Dess att attvar man

från låsta skåp i Skattemyndigheten, och yrkessek-de förvarades Brottdet motav vem.
tjänsteman.appliceras handlingarna stulits sekretessbundenkunde bararetess om av en

häleri förutsatte i sin stöld kunde bevisas.Rubriceringen tur att
åtaladebåde ansvarige utgivare den berörda stod"Ankan" själv dess och reportern

kopioma på deklarationema hade anlänt till tidningen i kuvert medhävdade ett anonymtatt
posten.

ansåg sig sekretessenfrikändes Ankan. Tingsrätten inte stöld eller brott1991 motatt vare
någon skyldigkunde bevisas, ihärdiga försök hitta skatteverket.trots att

månader Paris tingsrättens dom. MedNio upphävde hovrätten la dappel decoursenare
på sådantmotiveringen handlingarna förvarats bara ansvarig tjänstemansättatt ett att en

gick "Ankan" förkunde stulit dem, och den skyldige inte finna, dömdesha trots att att
häleri, den befattat sig med handlingar utlämnande resultatet brotti.o.m. att motavvars var

årådömdes fastställdes denna domsekretesslagen. "Ankan" 15 000 franc i böter. I april i av
publiceringeninstansen la de cassation. springande punkten tyckteshögsta Den varacour

fotokopioma. inskränkt sig till enbart publicera de uppgifter de inne-Hade "Ankan" attav



102

häleri-paragrafen aldrig tillämpas,höll, hade kunnat enligt de juridiska analyser gjortssom
fallet.av

för prövning i"Ankan" har överlämnat denna dom Europadomstolen.nu
Louis-Marie redaktionen förhoppningar påEnligt Horeau har Europadomstolen. "Vistora

Europadomstolens hjälp ska tvinga fram lagändringar ihoppas vi med Frankrike. Häratt
långtlagstiftningen efter verkligheten".släpar

Öppenhetstraditionenfrågor.i franskaförs ingen allmän debatt medier dessaDet ärom
joumalistkåren.inom delarutvecklad, även storasvagt av

föremål någonheller har öppenheten inom beslutsprocess varit för debatt.Inte EU:s The
tidningars kampanj för insyn i inteGuardians och andra ökad Bryssel har uppmärksammats

i den franska pressen.

Källor

Guide documents administratifs utgiven Commission daccês docu-de Paccês aux av aux
administratifs CADA, 1992ments

administratifs, Huitiéme dacitivité årsrapportLaccés documents Rapport CADA:saux
i1994

medias Cahiers français 266, 1994Les nr
måletMonde-artikel 5 maj 1995 om CanardLe mot

Figaro-artikel skydda källor14 1994 omLe rättensept att
följandeIntervjuer med personer:

Marie-Noêlle Chalmeton, CADA:s generaldirektörMme
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Öppenheten frågapolitisksom

IsbergMagnus
ChristojferssonUlfoch

öppenheten fråga dignitet inomviss EU.utvecklats till politiskalldeles klarthar aven
Även måstemotståndare till ökad öppenhetointresserade, tveksamma ellerde är nu-som

där.frågan politiska dagordningen och kommerfinns denerkänna att stannaattmera
institutionernafråga framträder ochkring dennautvecklatspolitiska speldetI som

finnsinställning till öppenheten detviktigaste aktörema,medlemsländerna de an-varssom
uttalanden gjorda i för-främst iInställningen framkommerundersöka.ledning närmareatt

anledning fästa alltförfinns inteårs regeringskonferens. Detinför 1996beredelsearbetet att
ligger"transparens". Detökad öppenhet ellerformulerade Förslagvid allmäntviktstor om

redogörelse. Reflex-ingeninställningen krävsden svenska närmareså i tiden. Försägaatt
påvilka förslagockså uppfattningskall refereras, öp-ionsgruppens rapport, en omgersom
vilketregeringskonferensen ochunderpenhetsområdet diskuteraskommer att mestsom

utgångsläget.medlemsländerna idem blandstöd finns förungefärligt som
förbör framvår vilkamed analyskapitel vägarVi avslutar detta attmanavegen

ilångsiktigt öka öppenheten EU.

ståndpunkterAktöremas

Institutionema

positiva inställning tillför sintidigt uttryckEuropaparlamentetinstitutionernaBland gav
iparlamentetvidhåller i den resolutionparlamentetinställningöppenhet. antogDenna som

öppenhetsfrågoma central plats. Enfungerat. intarunionsfördraget Därmaj 1995 hur enom
öppenheten ochden bristandefördragetbristerna ihuvudsakligade varaansesav

beslut i lag-rådet, det fattarsärskiltdemokratisk ansvarighet hosfull näravsaknaden av
itydligt uttryckasöppenhetprincipenstiftningsfrågor. enligt parlamentetDärför bör om

Då rådet singenomförandebestämmelser. utövardetaljeradeoch det bör inrättasfördraget,
föredragningslistaoffentliga och dessöverläggningarbör desslagstiftande befogenhet, vara

offentligarättsakter börangående föreslagnasammanträdenbindande. Alla om manvara
välmotiverade undantag.ochspeciellatvå majoritet beslutarmed tredjedelarsinte om

tillgång tillomfattning bör haockså i mycketallmänhetenParlamentet störreattanser
så fort detillgängliga för allmänheten ärUtkast och förslag börEU-dokument. antagnavara

helt eller del-enskilda, ellerintresseorganisationer elleröverlämnade till andraeller organ,
majoritettvå tredjedelarsfattas medundantag skallandra. Beslutpubliceradevis avomav

ansvarigadet organet.
möjligt underså debattockså behovetbetonade öppenParlamentet re-somenav

regeringskonferensen.arbete och under självaflexionsgruppens
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Ikommissionens inför regeringskonferensen från maj åtgärder1995 redovisas derapport
öppenhetsområdet kommissionen framhållsvidtagit. det åtgärderMen dessaattsom

befinner sig i sin linda och det för tidigt analysera effekterderas djupet.ännu äratt att
mindre stårIcke desto det enligt kommissionen klart principen tillgång till informa-att om

tion oomstridd. hänvisar tillMan den uppföljning och utvärdering hur kodernaärnu av
hållerfungerat för närvarande jan. 1996 slutföras.attsom

sin samlade värdering öppenhetsfrågorna framhållerI kommissionen öppenhet ochattav
förståtill för hjälpa allmänheten beslutsprocessen och ställa kravärtransparens att att en

begriplig gemenskapslagstiftning. för tidigt bedöma effektivitetenDet hos deär attmer an-
vända verktygen. sakernas läge enligtI nuvarande kommissionen allmänhetens förvänt-är

långt ifrån tillfredsställda. återstår rådet, måsteningar Mycket särskilt i bligöra,att som
i sin lagstiftande funktion. Gemenskapens ansträngningar kommer docköppet attmer vara

fruktlösa inte de nationella myndigheterna för sin del vid över-garanterar transparensom
föringen tillämpningen gemenskapslagstiftningen.och av

rådets inför regeringskonferensen måsteI märkligt integörs sägarapport nog, man- -
några öppenhetsfrågorna.iuttalanden Inte heller EG-domstolen sig i sin iyttrar rapport

frågor. fårdessa dock mindre anmärkningsvärt.Detta anses som

Medlemsländema

öppenhetsfrågornadet finns tydliga skillnader mellan medlemsländernas intresse förAtt är
framståri aktivauppenbart. Som särklass de "gamla" medlemsländerna Danmarkmest av

Nederländerna.och
förhandlingsunderlag regeringskonferensen, publi-den danska regeringens införI som

framhålls avståndeni slutlig version den december det viktigtcerades 11 1995, äratt att
befolkningarna i medlemsländerna minskas. Regeringen vill därförmellan och EU arbeta

fråganför närhet, öppenhet och förenkling EU-samarbetet behandlas positivtatt om av
områdekonferensen. Om öppenheten anförs specifikt strävandena detta bl.a.attmer

danskt initiativ fortsatt sedan Maastrichtfördragets ikraftträdande. har skett framsteg.Det
tillgångMedborgarnas till information EU-samarbetet har förbättrats. Resultatenom av

blir offentliggjort. hålls ocksåsamarbetet konsekvent Det ministermöten. Menöppnanu
måsteden danska regeringen komma längre. Arbetet för öppenhetstörreattanser man

måste föras vidare. danska regeringen det kan ske principenDen att attmenar genom om
in i ändringar i Ministerrådetsöppenhet traktaten och/eller arbets-sätts görsattgenom

ordning. kräver inga traktatändringar.Det senare
rådetsdanska regeringen vidare lagstiftningsarbeteDen bör Re-öppet.attanser vara mer

rådetsgeringen kommer fortsätta arbeta för första och avslutande behandlingatt att att av
rådsmöten. ocksåförslag till rättsakter sker i Regeringen arbeta för med-öppna att attavser

borgare, företag och organisationer i traktaten tillförsäkras till aktinsyn i traktaten.rätten
få tillgångombudsman bör vidare bättre till information och dokumentation.EUzs Den dan-

också påska regeringen vill kommissionens förslag skall sändas remiss till berördadeatt
organisationerna. Organisationemas bör offentliggöras.svar
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inför regeringskon-memorandumbehandlar i fjärderegeringenholländskaDen ett
öppenhetsfrågoma. Inledningsvis erinrasfrån ganska utförligtden 12 juli 1995ferensen om

framför sedanstånd Regeringenfå till ökad öppenhet.initiativ förtidigare holländska att
substantiell till till-för medborgarna rättåsikt unionen bör skapa reglersin attatt engesom

grundläggandeöverklagande. Denockså medel förinformation och adekvatagång till
för de skallsåvida finns specifika skälinte dethandlingarprincipen bör är öppna attattvara

måste riktigtinformationbegäran sättkonfidentiella. Varje avslagförbli ettomen
tillgång till infor-allmänhetensVägning mellan betydelsengrundvalmotiveras avenav

vikten sekretess.mation och av
inte till-situationenregeringenrådsmötena den holländska ärbeträffarVad attanser

förrådet lagstiftare börmed öppnafredsställande. Regeringen mötenatt varasommenar
långt debatten"så möjligt"så långt möjligt. Medallmänheten att omavsessomsom

liksom denbörvarje kommissionsförslagsubsidiaritetstestet öppentillåtligheten varaav
åförhandlingarna skulleMellanfasen iröstförklaringama.inklusiveslutliga omröstningen,

rådet,överläggningama ieftersomönskvärt ävenförbli sluten. Dettasidan kunnaandra är
viss grad. Full allmänmellanstatlig karaktär tilllagstiftare, harhandlardetnär enensom

förhandlingarnasituation där de faktiskatill ägerskulle bara ledainsyn i alla möten rumen
vilket inte önskvärt.rådetsutanför ärram,

då lagstiftning behandlas ochrådet för allmänhetenbörIrland öppetatt mervaraanser
ellerfördragstextentill fördraget eller självaföreslås preambelnsyftedetta ettbeslutas. I att

i insti-till betydelseninnehålla kraftfull referensfördraget skalltill transparensavenannex
såkunna utökas hanrollskulle ombudsmannenssammanhangarbete. I detta atttutionemas

handlingsof-tillmandat kan utökashansökaförkan attatt transparensen avseagera mer
information"försärskild ombudsmantillsättandefentligheten eller enav

möjlighetenföreslår regeringskonferensen öpp-regeringen övervägerspanska attDen att
behålla dem slutnaochrådet lagstiftande kammare närrådetidebatterna när agerar somna

organ.rådet verkställandeettagerar som
betonade i sin den 17europeisk lagstiftningförparlamentets utskottbrittiskaDet rapport

särskilt förslagarbetade Ettunionenbetydelsenjuli 1995 att etttransparent.att varmerav
förse medbor-etableras förelektronisk skulleinformationutbytenätverk för väg attav

föreslås, beslutasdiskuteras ochvadtillgång till informationmed un-somomgarna
ionsnivå.

positiva ordalag tilluttryckt sig i allmänti olika sammanhangantal länder harEtt stort
Österrike, Fin-Luxemburg, Portugal,italienska utrikesministrama,tyska ochtransparens

land .

60 Parliament.SecretariatWorking Party.Task Force theand EuropeanBriefing theIGC Transparency. onøn
1995.5.9:llntergovernementalConference"25september

Ibidems.9
62 12Ibidems.
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Reflexionsgruppen

vinkEn sammanvägning de officiella aktörernas påsynpunkter öppenhets-om var en av
frågorna kan leda finns i reflexionsgruppens har deltagitIrapport. representantergruppen
för medlemsländer för kommissionenEU:s och Europaparlamentet. Gruppens uppgiftsamt

varit förberedahar regeringskonferensen igenom och utarbeta idéer iatt attgenom ans-
lutning till de bestämmelser i unionsfördraget skall revideras. Gruppen skall ocksåsom re-

fungerar.utgångspunktdovisa andra möjliga förbättringar med från hur fördraget
inledandeIden delen En strategi för fastslårEuropa" reflexionsgruppenrapporten attav

regeringskonferensen måste unionen bringaoch dengöra medbor-närmaretransparentmer
Medborgama har bli bättre informerade unionen och hur den fungerar.rätt attgarna. om

Många stårledamöter bakom förslag tillgångtill till informationrättenett attav gruppens
ierkänns fördraget medborgerlig i unionen. Förslag ocksåhar framförts hurrättensom om

tillgång till unionens någotallmänhetens dokument skall förbättras. lagförslagInnan viktav
frånframläggs information inhämtasbör berörda sektorer, och samhället i allmän-experter

Utredningar fram tillhet. lett förslaget bör offentliggöras. förslagNär detta slagsom av
lagts fram bör de nationella informerasparlamenten och förses med dokument deras of-

språk sådan frånficiella och i tid diskussion möjliggörs början lagstiftningsproces-att en av
64sen.
den andra delen kallas för med kommentarer annotatedI agenda be-ettsom program

öppenhetsfrågomahandlas olika Beträffande regeringskonferensens arbetssättsätt. eget
framhålls såöverläggningarna bör möjligt. Problem förs framatt transparenta somvara som

institutionerna, organisationer det civila samhället och ansökar-representerarav av som av
måste påländer undersökas lämplig be given appropriate hearing. Allmänhetensätt an

måste också förses med all den information följabehövs för kunna diskussionattsom en
direkt relevant för medborgarnas grundläggande problem. Dettanära är sägssom vara

väsentligt inte bara för medborgarna skall kunna känna de deltar i byggandet Eu-att att av
reformema.också för åsikterderas väsentliga för genomförandetärutan attropa av

rubriken framhållerUnder "En union" enhälligt behovettransparent attmer gruppen av
unionsfrågoma tillgängliga och begripliga för allmänheten. Begreppet "trans-göra mer

tjäna detta syfte olika vilka många inteparens" och täcker aspekter behöver föran-avsägs
någon frågaleda fördragsändring. framhållsI öppenhetskomponenten i begreppet iom

bl.a. följande.rapporten
Gruppen har undersökt möjliga förenklingar och klarlägganden i institutionernas arbete-

och rekommenderar institutionerna skall använda sig offentliggörande, infor-att mer av
mation och konsultationer, med särskild uppmärksamhet underlätta de nationellaatt
parlamentens arbete. Komrnissionsförslagen bör förhandsaviseras i utsträckning.större

gillarGruppen ordningen med Green vidarePapers". Man den ökadeatt ut attge anser an-

Regeringensskrivelse1995/96:3050:; regeringskønferens1996 7s.64Reflexionsgruppens del 1 lll,. VIrappar s.65Ibidem 2,punktdel 25
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alla värde-överenskommelser, vilket erkännsmellaninstitutionellavändningen av somav
innehåll.och kungörande derasåtföljas lämplig spridningskallfullt, avav

måletmåste tillrådets arbetsmetoder bl.a. hänsyni organisation ochFörändringar attta-
rådetsfrågan verksamhet rekom-offentliggörandeöka Förutomtransparensen. avom

kvaliteten ierhåller klarheten ochinformation ochmänniskornamenderar attatt merman
förbättras.lagstiftningen

tillgångprincipen tillden generellaförNågra medlemmar sägs att omgruppen varaav°
inte tillräckligtdeti fördraget. medlemmardokument införs Dessa ärunionens att attanser

åtaganden detsekundärlagstiftning politiska ochellerprincipdenna attgarantera genom
nationella parlamentenså och dei Fördraget medborgarnarättslig grundbehövs atten

före-tillgång sådana Andra medlemmartill dokument.direkttillförsäkras av gruppenmer
för kommis-uppförandekodexuppehålls utvecklasprincip ochdrar dennaatt genom en

rådet.sionen och
reflexionsgruppen.särskiltrådets förhandlingar behandlasiFrågan offentligheten avom

rådetigäller arbetetgjorts detväsentliga framsteg har göranärGruppen attnoterar att mer
offentligarådet haft antaloch hari rådet offentliggörsMånga omröstningar ettöppet. nu

insyn imycketrådets beslut i oktober etablerat störreerinrarGruppendebatter. att enom
protokollet. Gruppeni uttalanden tilllagstiftare ochrådet handlarrådets protokoll när som

Åtskilliga vidhållerledamöterkanytterligare framstegdock göras. attatt av gruppenanser
lagstiftanderådet handlaroffentligaborderådets sammanträden när myn-som envara

Åtskilliga rådetsåstadkommarådets arbetsordning förvill utsträckaledamöterdighet. attatt
iinledande debatternai ärenden. Delagstiftningsfrågor blir offentliga allaiomröstningar

visserligenoffentliga. Andra,principskulle ilagstiftningsärendenviktigarealla somvara
rådetsskiljai praktikenpåpekar det inte lättönskemålet är attdelar atttransparens,om

institution med verk-politisköverläggningarfrån desslagstiftarediskussioner ensomsom
fortlöpande,handlardet i praktikenunderstrykermaktbefogenheter. Deställande att enom

skall förblioffentligt denkan utförasinteförhandlingsuppgift,intensiv men-omsom
ingsfull.

öppnarekan bliEUHur

öppenhetStrategier för

strukturer.regler och Meninförahandlarökad öppenhet i EUåstadkommaAtt att nyaom
dettaoch praxis. Förattityderförändrautsträckningi minst likahandlardet attstor om

krafterpolitiskaviktigtdärförlångsiktigt arbete. Dettålmodigt och ärkrävs att engageraett
också krafter iin EU:soch byggaökad öppenheti strävandenautanför EU mot or-egen

öppenhetsfrågoma.bevakarganisation som
iopinionssituationenuppehålla sig vidutförligtingen anledning härfinnsDet att mer

frånÖppenhetssträvandena fall stödi de flestapåräkna kraftfullt ochkanSverige. engerat

f punkt67Ibidemdel
7 punkt 107lbidem del
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samtliga politiska partier och andra organiserade frånintressen, massmedierna inte minst
frånoch bred medborgaropinion. Detsamma ocksåtorde gälla i Danmark och Neder-en

länderna. Men hur skall intresset iväckas andra länder
Vi lära del de franska brittiskaoch exemplen. Initiativet till franskadentror att man en av

tillgånglagen till offentliga dokument kom inte från regeringen från parlamentet.utanom
Utanför parlamentet jurister och samhällsforskare pådrivande.starkt fått såAtt denvar

genomslag för nyhetsrapporteringen påberor lagen efter årdryga relativt15svagt äratt
okänd bland journalister och inte skriven med tanke dem. Bl.a.är handlägg-är

långaningstidema för och register inkommande handlingar existeraröppna över inte.
brittiskaDen erfarenheten styrker parlamenten naturliga allierade i kampenärtesen att

för förändringaröppenhet. De skett i Storbritannienstörre med införandet Codesom av en
of Practise hade aldrig ståndkommit till inte fordet varit undvika parlamentetatt attom
skulle lagstifta hand. Att denna Code of Practise tillkommit för ville und-attegen man

någotvika regeringens synpunkt mycket betyder inte den varit verkningslös.värre attur
såledesförsta slutsatsDen kan dra vill skapa ökat politiskt tryckär att ettman om man

för ökad öppenhet inom de nationellaEU parlamenten viktiga potentiella allierade.är De
möjligheter för vidgad pågåendeinsyn och kontroll och avslutade politiskaav processer

den ökade öppenheten kan skapa ligger i parlamentens intressen. Under förbere-som
delserna inför IGC har det kommit fram förmånstark opinion till för stärka deatten na-
tionella parlamentens ställning i tvåEU-sammanhang. Det finns olika metodergrovt taget

förespråkas för gårdetta. Den de nationella parlamenten eller derasut attsom ena euro-
tillsammanspautskott med Europaparlamentet bör bilda eller mindre institutional-en mer

påtryckningsgrupp frågoriserad i intresse. Den andra innebär degemensamt attav na-
tionella parlamenten påverka EU-frågomaskall via sina regeringar. Vi liksom reflex-anser,
ionsgruppen, övervägande principiella skäl tala för den metoden generellt äratt attsenare

frågaföredra och i den här ocksåaktuell det säkert den effektiva. inteär är Det ärmestsom
påverkasEuropaparlamentet behöver i rådetöppenhetsvänlig riktning och därutansom mer

sitter regeringarna.
Den andra slutsatsen massmedierna spelar nyckelroll det gällerär när upprätt-att atten

hålla trycket för ökad öppenhet. Det bara medierna kontinuerligt kanär sättasom press
institutionerna leva till öppenhetskraven. vår åsiktDet därför enligt prioriteradäratt upp en
fråga såändra öppenhetsreglema medierna blir intresserade använda of-att att attmer av
fentlighetsreglema verktyg i sitt arbete. Reglerna bör "medievänliga".görasettsom m.a.o.
Bl.a. väsentligtbör kortare handläggningstider för utlämnande handlingar och ett systemav
för registrering handlingar eftersträvas vidarese nedan.av

Bland EU:s institutioner finns varierande öppenhetsfrågoma.intresse för Europa-ett
parlamentet där intresset har inga möjligheter på områdetlagstifta begrän-är störst, ochatt
sade möjligheter kontrollera öppenheten. Kanske kan den befogenheten tillsättaatt attnya
undersökningskommissioner användas för öka insynen i kommissionen rådet.ochatt
Domstolarna har till uppgift efter överklagande beslut i öppenhetsfrågaprövaatt ettom en

Ibidemdel punkt93



109

rättsligt grundat. Detta oerhört väsentlig uppgift och med hänsyn till den prestigeär är en
åtnjuter inom övrigadomstolarna unionens institutioner och borde över-som organ

långaklagningsmöjligheten utnyttjas handläggningstidemaDe orimligt i domstolarnamer.
och kraven företräds ombud det dock mindre intressant överklaga.görpartenatt attav

områdetKommissionen har givetvis möjligheter principernaoch skullestora att agera
frånfördragsfästas, föreslagits svensk sida, skulle kommissionför öppenhet bl.a. för-som

efterlevdesw. frågapliktas vaka principerna kan väl dock i vilkenDet medöver sättasattatt
entusiasm kommissionen kommer sig denna uppgift särskilt det gäller dennäratt ta an

tillämpningen.egna
inte dessa interna mekanismer för bevakning kontroll öppenhetenVi och ärattanser av

måste vårtillräckliga. Framför allt det enligt mening bli möjligt klaga avslagsbeslutatt
obyråkratiskt fåanlita ombud, och snabbt Eftersomdvs.sätt utan att ettett svar. man

åter-domstolarna skall ändra sina arbetsformer för denna saks skullknappast kan kräva att
vårstår finna specialinstans för denna uppgift. Enligt mening finnsmöjligheten att en an-

diskutera irländska förslaget ombudsmannen betydelsefull rollledning det attatt ge en mer
fårsjälvförsta förutsättning dock ombudsmannenkontrollant öppenheten. En är attavsom

skulle idel alla handlingar, vilket inte fallet idag. Ombudsmannen Stor-ärrätt att ta somav
på uppgift. väljerbritannien anställa personal specialiserade denna Omkunna är mansom

besvärsinstans bör dock till han har möjlighet di-låta ombudsmannen att attatt man sevara
uppgifter och handlingar. det brittiska fallet kan han endastrekt besluta utlämnande Iavom

rekommendationer.lämna

Prioriteringar

vilka förslag skulleLåt bakgrund diskutera EUdenna öppnareettmot om som varaoss
insynen i besluts-regeringskonferensen det gällerdriva underangelägna närattmest

och handlingsoffentligheten.processen
positionen för deninsynen i beslutsprocessen givetvis stärkaökaEtt ärsätt attatt

för-deltar i nämligen Europaparlamentet. Ettinstitutionerdeöppnaste processen,av som
så intevidsträckta andra implikationer det kani riktningen har emellertidslag den snävtatt
Ävenöppenhetsfråga. institutionernationella parlamentenbehandlas de öppnaärsom en

fram-bl.a. reflexionsgruppenstärkande deras roll i EU-sammanhang kan,och ett somav
håller, få nationellasträvandena med deöppenheten i böröka Bl.a. att par-processen.

kommissionen. Samtidigtpubliceraslamenten leda till fler Green och White Papersatt av
iviktiga aktörer strävandenabör framhölls de nationella kunnaparlamenten varasom nyss

till positiva samspel-alltså öppenhetssynpunkt möjligheterökad öppenhet. Här finnsmot ur
Är inte kallas för synergiseffekter. det det som

måstei organisationerpåverka besluten i gäller liksom andraVill EU att manman
initiativtagande verk-i kommissionenstidigt stadium. Därför insynenkomma in ärett

publiceradå kommissionens goda vilja Greenviktig. kan inte bara lita tillsamhet Man att

Regeringensskrivelse1995/9630 11s.
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idå då strukturella förändringar kommissionensoch det behövsWhiteoch Papers utan ar-
arbetsgrupper och generaldirek-förslag kommissionenskräva debete. Ett sätt är attatt som

kommittéemasoffentliga precis de svenska ochkommissionen blirriktar tilltoraten som
regeringen.förslag tillmyndigheternas

rådetsviktig med tanke centralarådets oerhörtFrågan i beslutsprocessinsynen ärom
i så litenskrivna motivtexter användslagstiftningssystem därlagstiftare.roll I ut-ettsom

ståndpunktersina tyckasmuntligt förklararbeslutsfattarnasträckning kan behovet attav
står påfrågaframgått, kontroversiell dendock, starktsärskilt starkt. Det är menensomvara

dagordning". mångaför länderfanns detTydligenregeringskonferensens representanter
inle-rådet parlamentarisk medskall sigbeslutsordningen ivill närmaatt process enensom

liggavoteringar. Dessemellan skullemeddebattdande och avslutande öppnaöppen en
vårti parlamentutskottsberedningenslagförhandlingsprocesssluten ett somsamma somav

går i parlamentariskockså troligt utvecklingenflesta andra. Det väloch de är atteget
användningen major-i-drivkraft den vidgadeförbiseddviktig oftariktning. En är avmen

politisktframkallarefter. Majoritetsbeslutmånga medlemsländertetsbeslut strävar ettsom
sina ställningstaganden.minoriteten förklarabåde ochhos majoritetenbehov öppetatt

vid semi-Justitiedepartementethandlingsoffentligheten har det svenskagällerNär det ett
bestämmel-införafram förslagnovember 1995 lagtBryssel den 22narium i attett om nya

tryckfri-inspireradUtformningen deminsyn i Romfördraget. äröppenhet och avavser om
sekretesslagen.hetsförordningen och

måstei byggasför öppenheten EUrättsliga stödetuppfattningen detgivetvisVi delar att
exemplet visar detnivå. brittiskakonstitutionell ärpå Detläggas högreoch att enut en

fastbyråkratisk kultur har lag-slutenförändrai sinväldig styrka strävan att enenom man
ofproblem Code Prac-det uppenbartdet brittiska fallethänvisa till. Istiftning är attettatt

finnsmånga sekretessbestämmelserställs delite värd dentise mycket närär mot somom
få möjlighet tillskallockså uppenbarthåll i lagstiftningen. Detpå olika är att enmanom

ställsöppenhetskravetutlämnande, därprövning begärannågorlunda objektiv motomav en
måste sekretesskategoriernahemlighållande,motiverakaneventuella skälde varasom

de-omöjligt säljamåste intilldetdefinierade. Samtidigtnågorlunda precist näst att ettvara
ivarandra olikade olika hänsynendet svenska, där vägs typertaljerat mot avsystem som

skeden beslutsprocessen.och i olikaverksamheter av
viktigaste de ad-lyfta fram denanledningutgångspunkter finns särskildFrån våra att av

offentlighetsprincipen, nämligensvenskaknutna till denministrativa regler är myn-som
självaupprättade handlingar. Detoch ärregister inkomnaoffentligadigheternas över

vilka handlingarinteLite tillspetsat kantillnyckeln säga vetatt somsystemet. manman om
såledesregisterefterfråga dem. Offentligamyndighet det omöjligtfinns hos är att geren

också från Ettmyndighetens.från synpunktallmänhetensinte barafördelar utanstora men
också den interna kommu-värde förskullediariesystemfungerandebra och stortvara av

också inom ochför den deleninstitutioner ochunionens olikanikationen mellan var en av
inte längre behöversynpunktfrån myndighetensviktig fördel ärdem. En att ac-manannan

del punkt 107Ibidem
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avfattadeallmänt framställningar, vilket nödvändigt i diarielöstärceptera ett system.
Myndigheten kan ställa krav preciserade framställningar och härigenom lasta övermer
sökningsarbetet "kunden". blir då ocksåDet möjligt väsentligt krympa månads-deatt
långa handläggningstidema. Vi vill också lägga till det demokratisynpunkt kanatt ur vara
viktigt diariet handlingarna hemliga. Blottaär öppet även vetskapen vilkaäratt om om
handlingar finns eller inte finns i ärende kan betydelse för den villettsom vara av som
granska beslutsfattandet.

Utifrån det material och de analyser gjorts i denna undersökning vi det finnstror attsom
inslag i vår offentlighetslagstiftning svårare andra för vissaär änatt accepterasom av un-

rådet,ionsländerna för kommissionenoch och de inte deltaräven iparterom senare som
regeringskonferensen. På grund tonvikten läggs individens rättatt gentemotav mer
myndigheterna det främmande för det kontinentala detän är synsättet ärmotsatsen att
myndigheten, inte ingivaren råderhandling handlingen skall bli offent-överav en som om
lig eller inte. det skälet likaDet traditionen enskilda i vadär gott att acceptera attnog av

för sekretessförbehållskulle kalla partsärenden skall ha för brev de tillställerrätt göraatt
unionen. i första hand möjlighetenDet till insyn i unionens inre administra-ärtapparman
tiva affärer, anställningsförfarande o.dyl.

förståsvårast givetvisMen meddelarskyddet, f.ö. inte har den förankring i detäratt som
tror". förhållandensvenska folkmedvetandet kanske det under vissa kanAttsom man vara

försvarbart tjänsteman läcka förhållandenför hemliga kräver för-äratt atten om som man
stått offentlighetsprincipensoch grundläggande karaktär kontrollinstrument.accepterat av

knappast fallet med ledande företrädare för Praktiskt uttalandenDet EU. allaär taget som
politiker tjänstemän visaroch i EU vill uppfatta öppenhet ellergörs att transparens,av man

frågahellre god administration, god informationspolitik eller isäger,som man som en om
fråga demokratisk insynbästa fall i beslutsprocess. kontrollaspektenMensom omen en

avstår frånpolitiker tjänstemän rädsla för insynhos öppenheten och handlaatt attav-
tålinte offentlighetens ljus kommer sällan fram. kanske inte påDet berorsättett attsom -

inte förstår inteden aspekten eller fruktarattutan accepterar att rentman man man av
Låt Frågorden. inte naiva offentlighet inflytandeoch sekretess makt ochröross vara om

och öka insynen innebär politiker och tjänstemän makt. detta inteAtt skeratt att tappar
frivilligt motståndoch självklart.ärutan

"Endast tillåtet26 detbör% för statligaoch kommunalatjänstemän avslöjahem-att att anonymtanser vara
ligheterför journalister.Se Rothsteinred.,Bo PeterEsaiasson,JörgenHermansson,MicheleMicheletti,Olof

Demokrati dialog DemokratirådetsPeterson, 1995 81-82.rapportsom s.
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