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Inledning

Redan vid toppmötet i Nice i december  beslutade
:s stats- och regeringschefer att en ny regeringskonferens skulle fortsätta arbetet med att reformera .
Det större  med tio nya medlemsländer behövde få
ett modernare och effektivare styre. En enda enkel text
skulle också underlätta för medborgarna i  att förstå
och engagera sig i det europeiska samarbetet.
Ett framtidskonvent fick vid toppmötet i Laeken i
december  i uppdrag att i ett öppet forum utarbeta
förslag till förändringar i :s grundfördrag. Konventet
fick  ledamöter utnämnda av medlemsländernas
regeringar, de nationella parlamenten, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Kandidatländerna
deltog fullt ut i arbetet, som leddes av ett presidium med
förre franske presidenten Valéry Giscard d’Estaing som
ordförande.
Konventet startade i februari  och avslutades i juli
 när ett förslag till en ny konstitution för  hade
utarbetats. Ett preliminärt förslag presenterades vid
Europeiska rådets möte i Thessaloniki den  juni .
Slutversionen överlämnades till det italienska ordförandeskapet i Rom den  juli .
Konstitutionsförslaget slutförhandlas nu av regeringskonferensen med start  oktober . Arbetet ska vara
avslutat före Europaparlamentsvalet  juni . Som
vid alla fördragsändringar krävs sedan godkännande av
medlemsländernas parlament och i några fall genom folkomröstningar.
Den första delen av förslaget innehåller bestämmelser
om unionens mål, maktbefogenheter och styrelseformer
och betecknas som en grundlag för . Den andra delen
innehåller rättighetsstadgan. Den tredje delen behandlar
unionens politik och funktion och i fjärde delen finns allmänna bestämmelser. Därtill kommer ett antal protokoll
och förklaringar som förtydligar olika delar av konstitu-
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Ordförande i  -kommittén
och ledamot av konventet

tionen, däribland subsidiaritetsprincipens tillämpning
och de nationella parlamentens inflytande.
För att underlätta läsningen har konventets författningsförslag försetts med kommentarer i marginalen.
Dessa har skrivits av statsvetarna Hans Hegeland och
Olof Petersson och ingår alltså inte i konventets förslag.
Helena Onn,  -kommittén, och Elin Wixe,  och
Uppsala universitet, har medverkat vid bokens redigering.
Det är vår förhoppning att denna presentation av konstitutionsförslaget ska locka till diskussioner och reaktioner och fungera som referens för er som vill följa förhandlingarna om ett nytt konstitutionellt fördrag för .
 

Utkast till
Fördrag om upprättande av
en konstitution för Europa
Antagen med konsensus av
Europeiska konventet den
 juni och  juli 
Överlämnat till Europeiska
rådets ordförande i Rom
den  juli 
Förord

Europeiska rådet i Laeken, Belgien, den – december
 konstaterade att Europeiska unionen närmade sig
en avgörande vändpunkt i sin tillvaro och sammankallade
därför konventet om Europas framtid.
Detta konvent fick i uppdrag att utarbeta förslag till tre
grundläggande teman: Hur kan man på nytt föra medborgarna närmare det europeiska projektet och de europeiska institutionerna? Hur kan man strukturera det politiska
livet och det europeiska politiska utrymmet i en utvidgad
union? Hur kan man bygga ut unionen till en stabiliserande faktor och en referenspunkt i en värld med en ny organisation?
Konventet har funnit svar på de frågor som ställdes i
Laekenförklaringen och
– föreslår en bättre fördelning av unionens och medlemsstaternas befogenheter,
– rekommenderar att fördragen slås samman och att
unionen tilldelas status som juridisk person,
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– lägger fram en förenkling av unionens instrument för
åtgärder,
– föreslår åtgärder för att öka demokratin, öppenheten
och effektiviteten i Europeiska unionen genom att utveckla de nationella parlamentens bidrag till det europeiska projektets legitimitet, förenkla beslutsprocessen
och se till att de europeiska institutionerna arbetar på
ett öppnare och mer överskådligt sätt,
– ställer upp nödvändiga åtgärder för att förbättra strukturen på var och en av de tre unionsinstitutionernas
och stärka deras roll, bland annat med beaktande av
utvidgningens konsekvenser.
I Laekenförklaringen ställdes frågan huruvida denna förenkling och omstrukturering av fördragen inte på sikt
skulle kunna öppna vägen för antagandet av en konstitutionell text inom unionen. Konventets arbete har slutligen
utmynnat i ett utkast till fördrag om upprättande av en
konstitution för Europa som samlade brev konsensus vid
plenarmötet den  juni .
Det är denna text vi idag den  juni  har äran att
på Europeiska konventets vägnar lägga fram för Europeiska rådet församlat i Thessaloniki i förhoppningen att
den skall utgöra grundval för ett framtida fördrag om
upprättande av den europeiska konstitutionen.

Jean-Luc Dehaene
Vice ordförande

Valéry Giscard d’Estaing
Konventets ordförande
Giuliano Amato
Vice ordförande

Utkast
Fördrag om upprättande av
en konstitution för Europa
Ingress

Xρώµεθα γάρ πολιτεία ... καί ονοµα µέν διά το µη έξ ολίγουζ
áλλ έζ πλείοναζ οικει̃ν δηµοκρατία κέκληται.

Thukydides , 

Vår författning har namnet demokrati, emedan den är så gestaltad,
att makten icke tillhör ett fåtal utan flera.

Medvetna om att kontinenten Europa är bärare av en
kultur, att dess invånare, som invandrat i olika omgångar
ända sedan tidernas begynnelse, här gradvis har utvecklat
de värden som bildar grunden för humanismen: jämlikhet
mellan människorna, frihet, respekt för förnuftet,
inspirerade av Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv med värden som ständigt hålls levande i det
europeiska kulturarvet, och som har förankrat människans centrala roll och hennes okränkbara och oförytterliga rättigheter samt respekten för lag och rätt,
övertygade om att ett hädanefter enat Europa kommer
att gå vidare på civilisationens, framstegens och välståndets väg, till fromma för alla invånare, även de svagaste
och mest utblottade, att Europa önskar förbli en kontinent som är öppen för kultur, kunskap och sociala framsteg och att Europa önskar fördjupa det offentliga livets
demokratiska och öppna karaktär och verka för fred,
rättvisa och solidaritet i världen,
övertygade om att Europas folk, samtidigt som de är
och förblir stolta över sin identitet och sin nationella
historia, är fast beslutna att övervinna sina gamla motsättningar och att i en allt fastare sammanslutning skapa
sin gemensamma framtid,



Ny ingress,
med vissa
formuleringar
från nuvarande fördragstexter.

Förslaget
om att nämna
Gud och kristendomen
kom inte
med.

Den svenska
översättningen »en allt
fastare sammanslutning«
är densamma, men på
engelska har
den nuvarande »an ever
closer union«
ersatts av
den något
svagare »united ever more
closely«.
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förvissade om att ett Europa »förenat i mångfalden«
erbjuder de bästa möjligheterna att fortsätta det stora
äventyr som gör Europa till ett område där människans
förhoppningar kan infrias, med respekt
för varje människas rättigheter och insikt om ansvaret
för kommande generationer och för vår jord,
tacksamma mot ledamöterna av Europeiska konventet
för att de har utarbetat denna konstitution på de europeiska medborgarnas och de europeiska staternas vägnar,
[som sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem
vara i god och behörig form, har enats om följande:]
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Avdelning I – Definition av
unionen och dess mål



Jämställdhet
finns med
bland unionens mål.

Fred, värdegrund och
välfärd.
Utan inre
gränser.

Artikel -

Allmän värdegrund.

Artikel -

Upprättande av unionen
Artikel -
. Genom denna konstitution, som har sitt ursprung i
Ordet »federalt« fanns
en önskan hos Europas medborgare och stater att bygga
med i ett tidisin gemensamma framtid, upprättas Europeiska unionen, gare utkast,
som av medlemsstaterna tilldelas befogenheter för att
men har erderas gemensamma mål skall uppnås. Unionen skall sam- satts med
»på gemenordna medlemsstaternas politik för att dessa mål skall
skapsgrund«.
kunna uppnås och skall på gemenskapsgrund utöva de
befogenheter som medlemsstaterna överför till unionen.
. Unionen skall vara öppen för alla europeiska stater
Inträdeskrav.
som respekterar dess värderingar och förbinder sig att
gemensamt främja dem.

Unionens värden
Unionen bygger på värden som respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle där mångfald,
tolerans, rättvisa, solidaritet och icke-diskriminering
råder.

Unionens mål
. Unionen skall ha som mål att främja freden, sina
värden och folkens välfärd.
. Unionen skall erbjuda sina medborgare ett område
med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser samt
en inre marknad, där det råder fri och icke snedvriden
konkurrens.
. Unionen skall verka för Europas hållbara utveckling
som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt, på en social
marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en
hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den skall främja
vetenskapliga och tekniska framsteg.
Den skall bekämpa social utslagning och diskrimine-
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Grundläggande friheter och icke-diskriminering
. Fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital
samt etableringsfrihet skall garanteras inom och av unionen i enlighet med bestämmelserna i konstitutionen.
. Inom konstitutionens tillämpningsområde, och utan
att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i konstitutionen, skall all diskriminering på grund
av nationalitet vara förbjuden.

ring samt främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan
generationerna och skydd av barnens rättigheter.
Den skall främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsstaterna.
Unionen skall respektera rikedomen hos sin kulturella
och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska
kulturarvet skyddas och utvecklas.
. I sina förbindelser med den övriga världen skall unionen bekräfta och främja sina värderingar och intressen.
Den skall bidra till fred, säkerhet, hållbar utveckling av
vår jord, solidaritet och ömsesidig respekt mellan folken,
fri och rättvis handel, utrotning av fattigdomen och skydd
för mänskliga rättigheter, särskilt barnens rättigheter
samt till strikt efterlevnad och utveckling av internationell
rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta nationernas stadga.
. Dessa mål skall eftersträvas med lämpliga medel,
beroende på de befogenheter som tilldelas unionen i
konstitutionen.
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EU och
omvärlden.

Artikel -
Fri rörlighet.

Icke-diskriminering.

Artikel -
EU respektera nationell
identitet.

Förbindelserna mellan unionen
och medlemsstaterna
. Unionen skall respektera medlemsstaternas nationella identitet, som kommer till uttryck i deras politiska och
konstitutionella grundstrukturer, inbegripet det regionala
och lokala självstyret. Den skall respektera deras väsentliga statliga funktioner, inbegripet funktioner vars syfte är
att hävda deras territoriella integritet, upprätthålla lag

 

och ordning och skydda den inre säkerheten.
. Enligt principen om lojalt samarbete skall unionen
och medlemsstaterna respektera och bistå varandra när
de fullgör de uppgifter som följer av konstitutionen.
Medlemsstaterna skall underlätta att unionens uppgifter fullgörs, och de skall avstå från varje åtgärd som kan
äventyra att konstitutionens mål uppnås.

Status som juridisk person
Unionen skall ha status som juridisk person.

Avdelning II – Grundläggande rättigheter och unionsmedborgarskap

Grundläggande rättigheter
. Unionen skall erkänna de rättigheter, friheter och
principer som fastställs i stadgan om de grundläggande
rättigheterna, som utgör del  av konstitutionen.
. Unionen skall söka anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna. En sådan anslutning skall
inte ändra unionens befogenheter såsom de definieras i
konstitutionen.
. De grundläggande rättigheterna såsom de garanteras
i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner, skall ingå i unionsrätten som
allmänna principer.

Unionsmedborgarskap
.Varje person som är medborgare i en medlemsstat
skall vara unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet
skall komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet.
. Unionsmedborgarna skall ha de rättigheter och
skyldigheter som föreskrivs i konstitutionen. De skall ha



Lojalt samarbete.

Artikel -

Hittills bara
EG. Strukturen med tre
pelare försvinner.

Artikel -

Rättighetsstadgan del
av den nya
grundlagen.
EU ska ansluta sig till
Europarådets
konvention.

Rättigheter
som konstitutionell grund.

Artikel -

Infördes i
Amsterdam.

Rättigheter
och skyldigheter.
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Avdelning III – Unionens befogenheter

– rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier,
– rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet
samt vid kommunala val i den medlemsstat där unionsmedborgaren är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten,
– rätt till skydd inom ett tredje lands territorium, där den
medlemsstat i vilken de är medborgare inte är representerad, av varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter, på samma villkor som medborgarna i den staten,
– rätt att göra framställningar till Europaparlamentet,
vända sig till Europeiska ombudsmannen samt rätt att
vända sig till unionens institutioner och rådgivande
organ på något av konstitutionens språk och få svar på
samma språk.
. Dessa rättigheter skall utövas enligt de villkor och
begränsningar som fastställs i konstitutionen och i de
bestämmelser som antagits för dess tillämpning.

Inlaga NewsGothic-spalt



Artikel -
Subsidiaritet och
proportionalitet.
Tilldelade
befogenheter.

Subsidiaritet: definition.

Grundläggande principer
. Principen om tilldelade befogenheter skall styra avgränsningen av unionens befogenheter. Principerna om
subsidiaritet och proportionalitet skall styra utövandet av
dessa befogenheter.
. Enligt principen om tilldelade befogenheter skall
unionen handla inom ramen för de befogenheter som
medlemsstaterna har tilldelat den i konstitutionen för att
nå de mål som fastställs där.Varje befogenhet som inte
har tilldelats unionen i konstitutionen skall tillhöra medlemsstaterna.
. Enligt subsidiaritetsprincipen skall unionen på de
områden där den inte ensam är behörig vidta en åtgärd
endast och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlems-

 

staterna, vare sig på central nivå eller på regional och
lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på
unionsnivå.
Unionens institutioner skall tillämpa subsidiaritetsprincipen enligt protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som är fogat till
konstitutionen. De nationella parlamenten skall se till att
denna princip följs i enlighet med det förfarande som
fastställs i protokollet.
. Enligt proportionalitetsprincipen skall unionen inte
vidta någon åtgärd som till innehåll och form går utöver
vad som är nödvändigt för att nå målen i konstitutionen.
Institutionerna skall tillämpa proportionalitetsprincipen enligt det protokoll som avses i punkt .

Unionsrätten
. Konstitutionen och den rätt som antas av unionens
institutioner genom utövande av de befogenheter som
den har tilldelats skall ha företräde framför medlemsstaternas rätt.
. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder,
både allmänna och särskilda, för att se till att de skyldigheter fullgörs som följer av konstitutionen eller av akter
som antas av unionens institutioner.



Proportionalitet: definition.

Artikel -

Överstatlighet.

Merparten av
EU:s politik
verkställs av
medlemsstaterna.

Artikel -
Befogenhetskategorier
Exklusiv
. När konstitutionen tilldelar unionen exklusiv befobefogenhet.
genhet på ett visst område får unionen lagstifta och anta
rättsligt bindande akter, medan medlemsstaterna får göra
detta själva endast efter bemyndigande från unionen eller
för att genomföra akter som antagits av unionen.
Delad
. När konstitutionen tilldelar unionen en befogenhet
som skall delas med medlemsstaterna på ett visst område, befogenhet.
skall unionen och medlemsstaterna ha befogenhet att lagstifta och anta rättsligt bindande akter på detta område.
Medlemsstaterna skall utöva sin befogenhet i den mån



03-10-09

 

08.20

Sida 22

som unionen inte utövar sin befogenhet eller har beslutat
att inte längre utöva den.
. Unionen skall ha befogenhet att främja och säkerställa samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik
och sysselsättningspolitik.
. Unionen skall ha befogenhet att fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik,
inbegripet den gradvisa utformningen av en gemensam
försvarspolitik.
. På vissa områden och på de villkor som fastställs i
konstitutionen skall unionen ha befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder, dock utan att ersätta deras befogenhet på dessa områden.
. Omfattningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter skall fastställas i de
särskilda bestämmelserna för varje område i del  av
konstitutionen.
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Ekonomi
och sysselsättning.
Utrikes,
säkerhet,
försvar.

Stödja,
samordna,
komplettera.

Artikel -
Ensam
befogenhet.

Internationella avtal.

Exklusiva befogenheter
. Unionen skall ensam ha befogenhet att fastställa de
konkurrensregler som är nödvändiga för den inre marknadens funktion samt på följande områden:
– Den monetära politiken för de medlemsstater som har
infört euron.
– Den gemensamma handelspolitiken.
– Tullunionen.
– Bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen
för den gemensamma fiskeripolitiken.
. Unionen skall ensam ha befogenhet att ingå ett internationellt avtal om ingåendet av avtalet fastställs i en unionsrättsakt, eller om det är nödvändigt för att den skall
kunna utöva sin befogenhet internt eller om det inverkar
på en intern unionsakt.

 



Ekonomisk
politik.

Artikel -

Områden med delad befogenhet
Artikel -
. Unionen skall ha delad befogenhet med medlemssta- Delad
terna om den genom konstitutionen tilldelas en befogen- befogenhet.
het som inte omfattas av de områden som avses i artiklarna  och .
. Unionen och medlemsstaterna skall ha delade befo- Uppräkning
av områden.
genheter på följande huvudområden:
– Inre marknaden.
– Området med frihet, säkerhet och rättvisa.
– Jordbruk och fiske, med undantag av bevarandet av
havets biologiska resurser.
– Transport och transeuropeiska nät.
– Energi.
– Socialpolitik, i fråga om aspekter som fastställs i del .
– Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.
– Miljö.
– Konsumentskydd.
– Gemensamma angelägenheter i fråga om säkerhet när
det gäller folkhälsa.
. När det gäller forskning, teknisk utveckling och rym- Forskning.
den skall unionen ha befogenhet att vidta åtgärder, bland
annat att fastställa och genomföra program, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.
. När det gäller utvecklingssamarbete och humanitärt Bistånd.
bistånd skall unionen ha befogenhet att genomföra åtgärder och föra en gemensam politik, men utövandet av denna befogenhet får inte leda till att medlemsstaterna hindras från att utöva sina befogenheter.

Samordning av den ekonomiska politiken
och sysselsättningspolitiken
. Unionen skall besluta om åtgärder för att säkerställa
samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik,
särskilt genom att anta de allmänna riktlinjerna för denna
politik. Medlemsstaterna skall samordna sin ekonomiska
politik inom unionen.
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Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
. Unionens befogenhet i fråga om den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken skall omfatta alla utrikespolitiska områden och alla frågor som rör unionens säkerhet, inbegripet ett gradvist fastställande av en gemensam
försvarspolitik som kan leda till ett gemensamt försvar.
. Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik i
en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet och skall
respektera de akter som unionen antar på detta område.
De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller riskerar minska dess effektivitet.

. Särskilda bestämmelser skall tillämpas på de medlemsstater som har infört euron.
. Unionen skall besluta om åtgärder för att säkerställa
samordningen av medlemsstaternas sysselsättningspolitik, särskilt genom att anta riktlinjerna för denna politik.
. Unionen får ta initiativ för att säkerställa samordningen av medlemsstaternas socialpolitik.
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Euroländer.
Sysselsättning.

Socialpolitik.

Artikel -
Utrikes,
säkerhet,
försvar.

Lojalitet och
solidaritet;
infördes i
Maastricht.

Artikel -
Stödja, samordna, komplettera.
Uppräkning
av områden.

Områden för stödjande, samordnande
eller kompletterande åtgärder
. Unionen kan vidta stödjande, samordnande eller
kompletterande åtgärder.
. Områdena för stödjande, samordnande eller kompletterande åtgärder skall för unionens del vara
– industri,
– skydd för och förbättring av människors hälsa,
– utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott,
– kultur,
– räddningstjänst.
. De rättsligt bindande akter som antas av unionen på
grundval av de särskilda bestämmelserna för dessa områden i del  får inte innebära en harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra författningar.

 

Flexibilitetsklausul
. Om en åtgärd från unionens sida skulle visa sig nödvändig för att inom ramen för den politik som fastställs i
del  nå något av de mål som fastställs genom konstitutionen, och konstitutionen inte innehåller de nödvändiga
befogenheterna, skall ministerrådet genom enhälligt beslut på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande vidta de åtgärder som behövs.
. Kommissionen skall vid det förfarande för kontroll
av subsidiaritetsprincipen som avses i artikel . uppmärksamma medlemsstaternas nationella parlament på
de förslag som bygger på denna artikel.
. De bestämmelser som antagits på grundval av denna
artikel får inte innebära någon harmonisering av medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra författningar i de fall där konstitutionen utesluter en sådan harmonisering.

Avdelning IV – Unionens institutioner

Kapitel I – Den institutionella ramen

Unionens institutioner
. Unionen skall ha en gemensam institutionell ram i
syfte att
– sträva efter att förverkliga unionens mål,
– främja dess värderingar,
– tjäna unionens, dess medborgares och medlemsstaters
intressen och säkerställa konsekvens, effektivitet och
kontinuitet i den politik som den för och den verksamhet som den bedriver för att nå sina mål.
. Den institutionella ramen skall omfatta följande:
Europaparlamentet.
Europeiska rådet.
Ministerrådet.
Europeiska kommissionen.
Domstolen.



Artikel -

Nya befogenheter.

Nationella
parlamenten
kontrollera.

Begränsning.

Artikel -

Syftet med
EU:s institutioner.

Institutionell
ram.
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Europaparlamentet
. Europaparlamentet skall tillsammans med ministerrådet lagstifta och ha hand om budgeten samt om politisk
kontroll och rådgivning enligt de villkor som fastställs i
konstitutionen. Det skall utse Europeiska kommissionens
ordförande.
. Europaparlamentet skall väljas genom allmänna val
direkt av de europeiska medborgarna med fri och hemlig
omröstning för en period av fem år. Ledamöternas antal
får inte överstiga . De europeiska medborgarna skall
företrädas i degressiv proportionalitet, och det skall fastställas en minimitröskel på fyra ledamöter i Europaparlamentet per medlemsstat.
I tillräckligt god tid före valen till Europaparlamentet
, och därefter vid behov före senare val, skall Europeiska rådet på grundval av ett förslag från Europaparlamentet och med dess godkännande enhälligt anta ett beslut om Europaparlamentets sammansättning, varvid de
ovan angivna principerna skall respekteras.
. Europaparlamentet skall välja sin ordförande och sitt
presidium bland sina ledamöter.

.Varje institution skall handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom konstitutionen, i
enlighet med de förfaranden och på de villkor som anges
i denna. Institutionerna skall samarbeta lojalt med varandra.
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Konstitutionell grund för
institutionerna.

Artikel -
Parlamentets
makt.

Val till parlamentet; nya
regler 2009.

Talman.

Artikel -
Europeiska
rådets makt.

Sammansättning.

Europeiska rådet
. Europeiska rådet skall ge unionen de impulser som
behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna
politiska riktlinjer och prioriteringar. Det skall inte ha
någon lagstiftande funktion.
. Europeiska rådet skall bestå av medlemsstaternas
stats- eller regeringschefer, samt av sin ordförande och
kommissionens ordförande. Unionens utrikesminister
skall delta i dess arbete.

 

. Europeiska rådet skall sammanträda var tredje månad efter kallelse av sin ordförande. Om dagordningen
kräver det, kan Europeiska rådets medlemmar besluta att
de skall biträdas av en minister och, när det gäller kommissionens ordförande, av en europeisk kommissionär.
Om situationen kräver det, skall ordföranden sammankalla ett extra möte i Europeiska rådet.
. Europeiska rådet skall besluta med konsensus om
inte annat föreskrivs i konstitutionen.



Möten.

Enhällighet
huvudregel.

2

Ministerrådets makt.

Artikel -

EU-organ.

1

Europeiska rådets ordförande
Artikel -
. Europeiska rådet skall utse sin ordförande med kvali- Ordförande,
ficerad majoritet, för en period av två och ett halvt år, som väljs för
2 / år.
kan förnyas en gång. I händelse av förhinder eller allvarlig
försummelse får Europeiska rådet avbryta hans eller hennes mandat enligt samma förfarande.
. Europeiska rådets ordförande skall
Ordförandens
uppgifter.
– leda och stimulera Europeiska rådets arbete,
– säkerställa förberedelserna av och kontinuiteten i Europeiska rådets arbetet i samarbete med kommissionens
ordförande, och på grundval av arbetet i rådet i konstellationen allmänna frågor,
– verka för att underlätta sammanhållning och konsensus
inom Europeiska rådet,
– lägga fram en rapport för Europaparlamentet efter
varje möte.
Europeiska rådets ordförande skall på sin nivå och i denna egenskap representera unionen utåt i de frågor som
omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, utan att unionens utrikesministers befogenheter
åsidosätts.
. Europeiska rådets ordförande får inte inneha ett
Men får vara
med i annat
nationellt mandat.

Ministerrådet
. Ministerrådet skall tillsammans med Europaparlamentet lagstifta, ha hand om budgeten, fastställa politik
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fungera samordnande på de villkor som fastställs i konstitutionen.
. Ministerrådet skall bestå av en företrädare på ministernivå som utses av varje medlemsstat för var och en av
dess konstellationer. Denna företrädare skall ensam ha
befogenhet att fatta bindande beslut för den medlemsstat
som han eller hon företräder och att utöva rösträtten.
. Ministerrådet skall besluta med kvalificerad majoritet om inte annat föreskrivs i konstitutionen.
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Sammansättning.

Kvalificerad
majoritet.

Artikel -
Ny rådskonstellation;
samordnande
och lagstiftande funktion.

Utrikespolitiskt ministerråd.

Andra konstellationer.

Jämlikt roterande ordförandeskap.

Ministerrådets konstellationer
. Ministerrådet i konstellationen allmänna frågor och
lagstiftning skall säkerställa konsekvensen i ministerrådets arbete.
När ministerrådet beslutar i egenskap av rådet i konstellationen allmänna frågor, skall det i samverkan med
kommissionen förbereda och säkerställa uppföljningen
av Europeiska rådets möten.
När ministerrådet beslutar i egenskap av lagstiftare
skall det överväga och tillsammans med Europaparlamentet besluta om europeiska lagar och ramlagar i enlighet med bestämmelserna i konstitutionen. När ministerrådet har lagstiftande funktion skall det bland varje medlemsstats företrädare ingå en eller två företrädare på ministernivå med sakkunskap som är lämplig för frågorna
på ministerrådets dagordning.
. Ministerrådet i konstellationen utrikes frågor skall
utforma unionens utrikespolitik på grundval av de strategiska riktlinjer som Europeiska rådet fastställer och skall
se till att unionens åtgärder är konsekventa. Dess ordförande skall vara unionens utrikesminister.
. Europeiska rådet skall anta ett europeiskt beslut om
i vilka andra konstellationer ministerrådet får sammanträda.
. Ordförandeskapet för ministerrådskonstellationer
andra än utrikes frågor skall innehas av medlemsstaternas
företrädare inom rådet på grundval av ett jämlikt roterande system i perioder om minst ett år. Europeiska rådet

 

skall anta ett europeiskt beslut i vilket regler fastställs för
en sådan rotation, med hänsyn tagen till Europas politiska och geografiska jämvikt och medlemsstaternas olikartade karaktär.



Kvalificerad majoritet
Artikel -
. När Europeiska rådet eller ministerrådet beslutar
Hälften av
med kvalificerad majoritet, skall denna majoritet motsva- staterna,
60 % av
ra majoriteten av medlemsstaterna och representera
befolkningen.
minst tre femtedelar av unionens befolkning.
. När det i konstitutionen inte krävs att Europeiska
Superkvalificerad majorirådet eller ministerrådet skall besluta på grundval av ett
tet: två tredjeförslag från kommissionen, eller när Europeiska rådet
delar av staeller ministerrådet inte beslutar på initiativ av unionens
terna, 60 %
utrikesminister, skall den kvalificerade majoriteten utgö- av befolkningras av två tredjedelar av medlemsstaterna och represente- en.
ra minst tre femtedelar av unionens befolkning.
. Bestämmelserna i punkterna  och  skall i enlighet
Gäller från
2009.
med bestämmelserna i artikel  få verkan den  november , efter det att valen till Europaparlamentet har
ägt rum.
. När det i del  i konstitutionen föreskrivs att euroBeslutsprocess.
peiska lagar och ramlagar skall antas av ministerrådet i
enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, får Europeiska rådet på eget initiativ, med enhällighet och efter en
minsta behandlingsperiod av sex månader anta ett europeiskt beslut om bemyndigande att anta sådana lagar eller
ramlagar i enlighet med det vanliga lagstiftningsförfarandet. Europeiska rådet skall besluta efter att ha hört Europaparlamentet och informerat de nationella parlamenten.
När det i del  i konstitutionen föreskrivs att minister- Möjlighet att,
rådet skall besluta med enhällighet på ett visst område, får utan fördragsändring, överEuropeiska rådet på eget initiativ och med enhällighet an- gå till majorita ett europeiskt beslut som bemyndigar ministerrådet att tetsbeslut;
den s.k. gångfatta beslut med kvalificerad majoritet på detta område.
Varje initiativ från Europeiska rådet på grundval av detta bron (passarellen).
stycke skall översändas till de nationella parlamenten åtminstone fyra månader innan ett beslut fattas.
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. I Europeiska rådet skall dess ordförande och kommissionens ordförande inte delta i omröstningen.
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Artikel -
Kommissionens makt.

Kommissionens initiativmonopol
bibehålls.
Sammansättning. Kollegium (inre cirkel) med 15
ledamöter
har beslutanderätt. Roterande ledamotskap. Gäller från 2009.

Europeiska kommissionen
. Europeiska kommissionen skall främja det europeiska allmänna intresset och ta lämpliga initiativ i detta syfte.
Den skall säkerställa tillämpningen av bestämmelserna i
konstitutionen och av de åtgärder som vidtas av institutionerna enligt konstitutionen. Den skall övervaka tilllämpningen av unionsrätten under domstolens kontroll.
Den skall genomföra budgeten och förvalta program.
Den skall samordna, verkställa och förvalta på de villkor
som fastställs i konstitutionen. Med undantag av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt övriga i
konstitutionen angivna fall skall den ha hand om unionens yttre representation. Den skall ta initiativ till unionens årliga och fleråriga programplanering för att få till
stånd interinstitutionella avtal.
. En unionsrättsakt får antas endast på förslag av kommissionen om inte annat föreskrivs i konstitutionen. Andra akter skall antas på förslag av kommissionen om detta
föreskrivs i konstitutionen.
. Kommissionen skall bestå av ett kollegium som är
sammansatt av en ordförande, unionens utrikesminister/
vice ordförande och tretton europeiska kommissionärer
som väljs enligtsystem med lika rotation mellan medlemsstaterna. Detta system skall fastställas genom ett europeiskt beslut antaget av Europeiska rådet som grundar sig
på följande principer:
a) Medlemsstaterna skall behandlas fullständigt jämlikt
när det fastställs i vilken ordning och hur länge deras
medborgare skall vara ledamöter av kollegiet. Skillnaden
mellan det totala antalet mandatperioder för medborgare
från två givna medlemsstater får därför aldrig överstiga
ett.
b) Med förbehåll för punkt a skall vart och ett av de på
varandra följande kollegierna ha en sådan sammansättning att det på ett tillfredsställande sätt speglar unionens

 

samtliga medlemsstaters demografiska och geografiska
spännvidd.
Kommissionens ordförande skall utnämna kommissionärer utan rösträtt, som skall utses enligt samma kriterier
som kollegiets ledamöter och komma från alla andra
medlemsstater.
Dessa bestämmelser skall få verkan den  november
.
. Kommissionen skall fullgöra sina uppgifter under
full oavhängighet. När de europeiska kommissionärerna
och övriga kommissionärer fullgör sina skyldigheter får de
varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.
. Kommissionen skall som kollegium vara ansvarig inför Europaparlamentet. Kommissionens ordförande skall
vara ansvarig för kommissionärernas verksamhet inför
Europaparlamentet. Europaparlamentet får anta ett förslag om misstroendevotum mot kommissionen enligt reglerna i artikel - i konstitutionen. Om förslaget antas skall de europeiska kommissionärerna och övriga
kommissionärer kollektivt avgå. Kommissionen skall fortsätta att handlägga löpande ärenden till dess att ett nytt
kollegium har utnämnts.



Oavhängighet.

Politiskt
ansvar.

Europeiska kommissionens ordförande
Artikel -
. Med hänsyn till valen till Europaparlamentet och ef- Val av komter lämpligt samråd skall Europeiska rådet med kvalifice- missionens
ordförande:
rad majoritet föreslå Europaparlamentet en kandidat till
i praktiken
befattningen som kommissionens ordförande. Denna
ingen förkandidat skall väljas av Europaparlamentet med en majo- ändring.
ritet av dess ledamöter. Om denna kandidat inte får majoritet, skall Europeiska rådet föreslå Europaparlamentet en
ny kandidat inom en månad enligt samma förfarande.
.Varje medlemsstat, bestämd på grundval av rotaVal av övriga
tionssystemet, skall upprätta en förteckning över tre per- kommissionärer.
soner, med båda könen företrädda, som de anser vara
kvalificerade för att ha befattningen som europeisk kommissionär. Genom att välja ut en person från var och en
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av de föreslagna listorna skall den valda ordföranden välja
tretton europeiska kommissionärer för deras duglighet
och europeiska engagemang och vars oavhängighet inte
kan ifrågasättas. Ordföranden och de personer som utsetts till att vara ledamöter av kommissionen, inklusive
unionens framtida utrikesminister, samt de personer som
utsetts till kommissionärer utan rösträtt skall som kollegium godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet.
Kommissionens mandattid skall vara fem år.
. Kommissionens ordförande skall
– fastställa riktlinjer för kommissionens arbete,
– besluta om kommissionens interna organisation för
att se till att den arbetar konsekvent, effektivt och kollegialt,
– utse vice ordförande bland kollegiets ledamöter.
En europeisk kommissionär eller kommissionär skall
begära sitt entledigande om ordföranden begär detta.
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Ordförandens
makt.

Artikel -
Utrikesminister: ny post.

Utrikesministerns uppgift.

Dubbelhatt.

Unionens utrikesminister
. Europeiska rådet skall med kvalificerad majoritet och
med godkännande av kommissionens ordförande utnämna unionens utrikesminister. Denne eller denna skall leda
unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
Europeiska rådet kan avsluta hans eller hennes mandatperiod genom samma förfarande.
. Unionens utrikesminister skall genom sina förslag
bidra till utformningen av den gemensamma utrikespolitiken och skall såsom ministerrådets bemyndigade ställföreträdare verkställa denna politik. Han eller hon skall
handla på samma sätt i fråga om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
. Unionens utrikesminister skall vara en av Europeiska
kommissionens vice ordförande. Han eller hon skall där ha
ansvar för de yttre förbindelserna och för samordningen av
övriga delar av unionens yttre åtgärder.Vid utövandet av
detta ansvar inom kommissionen och endast för dessa ansvarsområden skall unionens utrikesminister omfattas av
de förfaranden som reglerar kommissionens arbete.

 



ECB:s uppgift.

Artikel -

Domstolen
Artikel -
. Domstolen skall omfatta Europeiska domstolen, den Domstolens
makt.
allmänna underrätten och specialdomstolar. Den skall
säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av konstitutionen.
Medlemsstaterna skall fastställa de möjligheter till
överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt
domstolsskydd inom unionsrättens område.
. Europeiska domstolen skall bestå av en domare per
Sammansättning.
medlemsstat och biträdas av generaladvokater.
Den allmänna underrätten skall ha minst en domare
per medlemsstat, och antalet domare skall fastställas i
Europeiska domstolens stadga.
Europeiska domstolens domare och generaladvokater
samt den allmänna underrättens domare skall utses bland
personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som
uppfyller de villkor som fastställs i artiklarna - och
-; de skall utses av medlemsstaternas regeringar i
samförstånd på sex år; denna mandatperiod kan förnyas.
. Domstolen skall
Uppgifter.
– besluta när en medlemsstat, en institution eller fysiska
eller juridiska personer har väckt talan i enlighet med
bestämmelserna i del ,
– meddela förhandsavgöranden när en nationell domstol
har begärt förhandsavgörande om tolkningen av unionsrätten eller giltigheten av rättsakter som antagits av
institutionerna,
– besluta i de övriga mål som föreskrivs i konstitutionen.

Kapitel II – Övriga institutioner och organ

Europeiska centralbanken
. Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna skall utgöra Europeiska centralbankssystemet.
Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som infört unionens valuta,
euron, skall föra unionens monetära politik.
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. Europeiska centralbankssystemet skall styras av Europeiska centralbankens beslutande organ. Huvudmålet
för Europeiska centralbankssystemet skall vara att upprätthålla prisstabilitet. Utan att åsidosätta detta mål skall
det stödja den allmänna ekonomiska politiken inom unionen för att bidra till att förverkliga unionens mål. Det
skall utföra alla andra centralbanksuppgifter i enlighet
med bestämmelserna i del  och Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadgar.
. Europeiska centralbanken skall vara en institution
med status som en juridisk person. Endast banken får tilllåta utgivning av euron. Den skall vara oavhängig när den
utövar sina befogenheter och i fråga om sin ekonomi.
Unionens institutioner och organ samt medlemsstaternas
regeringar förbinder sig att respektera denna princip.
. Europeiska centralbanken skall vidta de åtgärder
som behövs för att utföra sina uppgifter i enlighet med
bestämmelserna i artiklarna -–- och - och
på de villkor som fastställs i Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadgar. I enlighet
med samma bestämmelser skall de medlemsstater som
inte har infört euron, liksom deras centralbanker, behålla
sina befogenheter på det monetära området.
. Inom sitt behörighetsområde skall Europeiska centralbanken höras om varje förslag till unionsakt samt om
varje förslag till rättsregler på nationell nivå, och den får
avge yttranden.
. Europeiska centralbankens beslutande organ, deras
sammansättning och deras regler för verksamheten fastställs i artiklarna -–- samt i Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadgar.
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Styrelse och
mål.

Juridisk person.

Befogenheter.

Yttranden.

Artikel -
Revisionsrättens uppgift.
Granskning.

Revisionsrätten
. Revisionsrätten skall vara den institution som reviderar räkenskaperna.
. Den skall granska räkenskaperna över unionens
samtliga inkomster och utgifter och förvissa sig om att
den ekonomiska förvaltningen varit sund.

 

. Den skall bestå av en medborgare från varje medlemsstat. Dess ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter
under full oavhängighet.



Sammansättning.

Unionens rådgivande organ
Artikel -
. Europaparlamentet, ministerrådet och kommissioRådgivande
nen skall bistås av en regionkommitté samt en ekonomisk organ.
och social kommitté, som skall utöva rådgivande funktioner.
Regionkom. Regionkommittén skall bestå av företrädare för remittén.
gionala och lokala organ som antingen har valts till ett
regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför
en vald församling.
Ekonomiska
. Ekonomiska och sociala kommittén skall vara sammansatt av företrädare för organisationer för arbetsgivare, och sociala
kommittén.
löntagare och andra företrädare för det civila samhället,
särskilt inom socioekonomiska, medborgerliga områden
och fackområden samt kulturella områden.
. Regionkommitténs samt Ekonomiska och sociala
Oavhängighet.
kommitténs ledamöter får inte bindas av några instruktioner. De skall i unionens allmänna intresse fullgöra sina
skyldigheter under full oavhängighet.
. Reglerna för dessa kommittéers sammansättning, för
hur deras ledamöter skall utses, för deras befogenheter
och arbetssätt fastställs i artiklarna -–-. Reglerna för deras sammansättning skall regelbundet ses över
av ministerrådet på förslag från kommissionen för att följa
unionens utveckling på det ekonomiska, sociala och demografiska området.

03-10-09

 

08.20

Sida 36

Kapitel I – Allmänna bestämmelser

Avdelning V – Utövande av
unionens befogenheter

Inlaga NewsGothic-spalt



Artikel -
Rättsakter:
– Lag
– Ramlag

Andra rättsliga instrument:
– Förordning
– Beslut
– Rekommendationer och
yttranden

Unionens rättsakter
. När unionen utövar de befogenheter som den tilldelas i konstitutionen skall den som rättsliga instrument i
enlighet med bestämmelserna i del  använda europeiska lagar, europeiska ramlagar, europeiska förordningar,
europeiska beslut samt rekommendationer och yttranden.
En europeisk lag är en rättsakt med allmän giltighet.
Den skall till alla delar vara bindande och direkt tillämplig
i varje medlemsstat.
En europeisk ramlag är en rättsakt som med avseende
på det resultat som skall uppnås skall vara bindande för
varje medlemsstat som den riktar sig till, men överlåta åt
de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.
En europeisk förordning är inte en rättsakt, men skall
ha allmän giltighet för genomförandet av rättsakter och
vissa särskilda bestämmelser i konstitutionen. Den kan
antingen till alla delar vara bindande och direkt tillämplig
i varje medlemsstat, eller med avseende på det resultat
som skall uppnås vara bindande för varje medlemsstat
som den riktar sig till överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för
genomförandet.
Ett europeiskt beslut är inte en rättsakt, men skall till
alla delar vara bindande. Om det är riktat skall det vara
bindande endast för dem som det är riktat till.
Rekommendationer och yttranden som antas av institutionerna skall inte vara bindande.
. När ett förslag till rättsakt läggs fram för Europaparlamentet och ministerrådet skall dessa avstå från att anta
akter som inte anges i denna artikel på det berörda området.

 

Rättsakter
. Europeiska lagar och ramlagar skall antas gemensamt av Europaparlamentet och ministerrådet på förslag
av kommissionen i enlighet med det vanliga lagstiftningsförfarande som avses i artikel -. Om de båda institutionerna inte kan enas skall akten inte antas.
I de fall som anges särskilt i artikel - får europeiska lagar och ramlagar antas på initiativ av en grupp
medlemsstater i enlighet med artikel -.
. I de särskilda fall som anges i konstitutionen skall
europeiska lagar och ramlagar antas av Europaparlamentet med deltagande av ministerrådet eller av detta med
deltagande av Europaparlamentet i enlighet med särskilda lagstiftningsförfaranden.



Artikel -

För lagstiftning krävs
normalt
beslut både
av parlamentet och rådet.

Villkor för
delegering.

Delegerad
befogenhet.

Artikel -

Akter som inte är rättsakter
Artikel -
. Ministerrådet och kommissionen skall anta europeis- Parlamentets
ka förordningar eller europeiska beslut i de fall som avses beslut behövs
inte vid genomi artiklarna - och - samt i de fall som anges särskilt i förande.
konstitutionen. Europeiska rådet skall anta europeiska
beslut i de fall som särskilt anges i konstitutionen. Europeiska centralbanken skall anta europeiska förordningar
och europeiska beslut när detta medges i konstitutionen.
. Ministerrådet och kommissionen samt Europeiska
Rekommendationer.
centralbanken skall när detta medges i konstitutionen
anta rekommendationer.

Delegerade förordningar
. Genom europeiska lagar och ramlagar kan till kommissionen delegeras befogenhet att utfärda delegerade
förordningar som kompletterar eller ändrar vissa icke
väsentliga delar av en lag eller en ramlag.
I de europeiska lagarna och ramlagarna skall uttryckligen fastställas delegeringens mål, innehåll, omfattning
och varaktighet. De väsentliga delarna av ett område får
inte delegeras. De skall förbehållas lagen eller ramlagen.
. I de europeiska lagarna eller ramlagarna skall de tilllämpningsvillkor som skall gälla för delegeringen uttryck-
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Gemensamma principer för unionens rättsakter
. Om det inte fastställs särskilt i konstitutionen, skall
institutionerna med beaktande av de tillämpliga förfarandena besluta vilken typ av akt som skall antas i varje
enskilt fall, i enlighet med den proportionalitetsprincip
som anges i artikel .
. Europeiska lagar, ramlagar, förordningar och beslut
skall motiveras och innehålla en hänvisning till de förslag
eller yttranden som föreskrivs i konstitutionen.

Genomförandeakter
. Medlemsstaterna skall vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter.
. Om enhetliga villkor för genomförandet av unionens
bindande akter krävs, får kommissionen, eller i särskilda,
vederbörligen motiverade fall och i de fall som avses i
artikel , ministerrådet, genom dessa akter tilldelas
genomförandebefogenheter.
. I den europeiska lagen skall allmänna regler och
principer för medlemsstaternas kontroll av unionens
genomförandeakter fastställas i förväg.
. Unionens genomförandeakter skall utformas som
europeiska genomförandeförordningar eller europeiska
genomförandebeslut.

ligen fastställas. Dessa villkor kan bestå av följande möjligheter:
– Europaparlamentet eller ministerrådet får besluta att
återkalla delegeringen.
– Den delegerade förordningen får träda i kraft endast
om Europaparlamentet eller ministerrådet inte har
gjort några invändningar inom den tidsfrist som anges
i den europeiska lagen eller ramlagen.
När det gäller föregående stycke skall Europaparlamentet fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter och
ministerrådet fatta beslut med kvalificerad majoritet.
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Artikel -
Medlemsstater genomför.

Artikel -
Proportionalitet.

Konstitutionell grund.

 



Offentliggörande och ikraftträdande
Artikel -
. Europeiska lagar och ramlagar som antas enligt det
Offentliggörande.
vanliga lagstiftningsförfarandet skall undertecknas av
Europaparlamentets ordförande och ministerrådets ordförande. I övriga fall skall de undertecknas av Europaparlamentets ordförande eller av ministerrådets ordförande.
Europeiska lagar och ramlagar skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag
som anges i dem eller, om det inte anges någon dag, den
tjugonde dagen efter offentliggörandet.
. Europeiska förordningar och beslut som inte är rikIkraftträdande.
tade eller riktas till samtliga medlemsstater skall undertecknas av ordföranden för den institution som antar
dem, offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i dem eller, om
det inte anges någon dag, den tjugonde dagen efter
offentliggörandet.
. Andra beslut skall delges dem som de riktas till och
får verkan genom denna delgivning.

Kapitel II – Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser för genomförandet av den
Artikel -
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
. Europeiska unionen skall föra en gemensam utrikes- Gemensam
utrikes- och
och säkerhetspolitik som skall grundas på en utveckling
säkerhetspoav medlemsstaternas ömsesidiga politiska solidaritet, på
litik. Andra
en identifiering av frågor av allmänt intresse och på en
pelaren försvinner.
ständigt ökande grad av konvergens i medlemsstaternas
åtgärder.
. Europeiska rådet skall identifiera unionens strategis- Medlemsstaka intressen och fastställa målen för unionens gemensam- terna behåller
initiativet.
ma utrikes- och säkerhetspolitik. Ministerrådet skall utforma denna politik i enlighet med de strategiska riktlinjer som dras upp av Europeiska rådet samt i enlighet med
bestämmelserna i del .
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Särskilda bestämmelser för genomförandet av den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
skall utgöra en integrerande del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den skall tillförsäkra unio-

. Europeiska rådet och ministerrådet skall anta nödvändiga europeiska beslut.
. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
skall genomföras av unionens utrikesminister och medlemsstaterna med utnyttjande av medlemsstaternas och
unionens resurser.
. Medlemsstaterna skall inom Europeiska rådet och
ministerrådet samråda om alla utrikes- och säkerhetspolitiska frågor av allmänt intresse för att fastställa en gemensam inställning. Innan någon åtgärd får vidtas i internationella sammanhang eller något åtagande som skulle
kunna påverka unionens intressen får göras, skall varje
medlemsstat samråda med de övriga i Europeiska rådet
eller ministerrådet. Medlemsstaterna skall genom att
sträva mot ett enat uppträdande säkerställa att unionen
kan göra sina intressen och värderingar gällande i internationella sammanhang. Medlemsstaterna skall vara
solidariska sinsemellan.
. Europaparlamentet skall regelbundet höras om de
viktigaste aspekterna och de grundläggande valen när det
gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
och informeras om hur den utvecklas.
. När det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall Europeiska rådet och ministerrådet
enhälligt anta europeiska beslut utom i de fall som anges
i del . De skall besluta på förslag från en medlemsstat,
unionens utrikesminister, eller av ministern med stöd av
kommissionen. Europeiska lagar och ramlagar skall undantas.
. Europeiska rådet får enhälligt besluta att ministerrådet skall besluta med kvalificerad majoritet i andra fall
än dem som anges i del .
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Rådets roll.
Utrikesminister.

Fanns i
Maastricht.

Parlamentet
har ingen
beslutsmakt.

Vetomakt
behålls.

Majoritetsbeslut; fordrar allas
samtycke.

Artikel -
Gemensam
säkerhetsoch försvarspolitik.

 

nen en handlingsförmåga baserad på civila och militära
resurser. Unionen kan använda dessa resurser vid uppdrag utanför unionen för att bevara freden, förebygga
konflikter och stärka den internationella säkerheten i
enlighet med principerna i Förenta nationernas stadga.
Dessa uppgifter skall genomföras med resurser som tillhandahålls av medlemsstaterna.
. Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
skall omfatta den gradvisa utformningen av unionens
gemensamma försvarspolitik. Den kommer att leda till
ett gemensamt försvar, så snart som Europeiska rådet
enhälligt har beslutat detta. Europeiska rådet skall då
rekommendera medlemsstaterna att anta ett sådant beslut i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.
Unionens politik enligt denna artikel skall inte påverka
den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik, och den skall respektera de förpliktelser som följer av Nordatlantiska fördraget för vissa
medlemsstater som anser att deras gemensamma försvar
förverkligas inom ramen för Atlantpaktsorganisationen
och vara förenlig med den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitik som har upprättats inom den ramen.
. Medlemsstaterna skall bidra till de mål som fastställs
av ministerrådet genom att ställa civila och militära resurser till unionens förfogande för genomförandet av den
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. De medlemsstater som tillsammans upprättar multinationella
styrkor får även ställa dem till förfogande för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
Medlemsstaterna skall förbinda sig att gradvis förbättra
sina militära resurser. En europeisk byrå för försvarsmateriel, forskning och militära resurser skall inrättas för att
identifiera de operativa behoven, främja åtgärder för att
tillgodose dessa, bidra till att identifiera och i förekommande fall genomföra de åtgärder som behövs för att
stärka försvarssektorns industriella och tekniska bas, deltaga i fastställandet av en europeisk politik för resurser
och försvarsmateriel samt för att hjälpa ministerrådet att



Gemensamt
försvar.

Medlemsstaternas
insatser.
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Enhälliga
beslut.

Uppdrag.

Försvarspolitikens
kärnländer.

Närmare
samarbete
som ett första steg.

Parlamentet
har här ingen
beslutsmakt.

03-10-09

 

08.20

Sida 42

utvärdera om de militära resurserna förbättrats.
. Europeiska beslut om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, även beslut som
rör inledandet av ett sådant uppdrag som avses i denna
artikel, skall antas av ministerrådet genom enhälligt beslut på förslag av unionens utrikesminister eller på förslag
av en medlemsstat. Unionens utrikesminister får, vid
behov gemensamt med kommissionen, föreslå att såväl
nationella resurser som unionens instrument används.
. Ministerrådet får anförtro åt en grupp medlemsstater att genomföra ett uppdrag inom unionens ram för
att bevara unionens värden och tjäna dess intressen. Ett
sådant uppdrag skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i artikel -.
. De medlemsstater som uppfyller högre krav på militära resurser, och som sinsemellan har gjort mer bindande åtaganden på detta område med tanke på de mest
krävande uppdragen, skall upprätta ett strukturerat samarbete inom ramen för unionen. Detta samarbete skall
ske enligt bestämmelserna i artikel -.
. Så länge som Europeiska rådet inte har beslutat i enlighet med punkt  i denna artikel skall ett närmare samarbete upprättas inom unionen när det gäller ömsesidigt
försvar. Detta samarbete innebär att om en av de stater
som deltar i detta samarbete utsätts för väpnat angrepp
på sitt territorium, skall de övriga deltagande staterna ge
stöd och bistånd med alla till buds stående militära och
andra medel i enlighet med bestämmelserna i artikel  i
Förenta nationernas stadga. När de samarbetar närmare i
fråga om ömsesidigt försvar skall de deltagande medlemsstaterna ha ett nära samarbete med Atlantpaktsorganisationen. Närmare bestämmelser om att delta i samarbetet,
om hur det skall fungera och hur beslut om det skall fattas
finns i artikel -.
. Europaparlamentet skall regelbundet höras om de
viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och underrättats om hur den utvecklas.

 



Terrorism och
katastrofer.

Artikel -

Genomförande av ett område med frihet,
Artikel -
säkerhet och rättvisa
. Unionen skall utgöra ett område med frihet, säkerhet Rättsligt
samarbete.
och rättvisa genom
Tredje
– antagande av europeiska lagar och ramlagar, om så
pelaren
behövs särskilt för tillnärmning av medlemsstaternas
försvinner.
lagstiftning på de områden som räknas upp i del ,
– främjande av ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt på grundval av
ett ömsesidigt erkännande av rättsliga och utomrättsliga avgöranden, och
– operativt samarbete mellan medlemsstaternas behöriga
myndigheter, däribland polisen, tullen och andra myndigheter som är specialiserade på att förebygga och
upptäcka brott.
. Inom detta område med frihet, säkerhet och rättvisa
Nationella
parlamenten
får de nationella parlamenten delta i de utvärderingssysövervaka
tem som avses i artikel - och vara knutna till den poli- polissamtiska kontrollen av Europol och utvärderingen av Eurojusts arbete.
verksamhet i enlighet med artiklarna - och -.
. På områdena polissamarbete och straffrättsligt sam- Medlemsarbete skall medlemsstaterna ha initiativrätt enligt artikel staternas
initiativmakt.
-.

Solidaritetsklausul
. Unionen och dess medlemsstater skall handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor. Unionen skall mobilisera alla instrument som står till dess förfogande, även militära resurser som medlemsstaterna tillhandahåller, för att
a) – förhindra terroristhot på medlemsstaternas territorier,
– skydda de demokratiska institutionerna och civilbefolkningen vid en eventuell terroristattack,
– bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter vid en terroristattack,
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Kapitel III – Fördjupade samarbeten

b) – bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter vid en katastrof.
. De närmare föreskrifterna för genomförandet av
denna bestämmelse finns i artikel -.

Inlaga NewsGothic-spalt



Artikel -
Flexibel
integration.

Sista utväg.

Beslutsformer.

Fördjupade samarbeten
. De medlemsstater som önskar upprätta ett fördjupat
samarbete sinsemellan inom ramen för unionens icke
exklusiva befogenheter kan utnyttja dess institutioner och
utöva dessa befogenheter genom att tillämpa relevanta
bestämmelser i konstitutionen inom de gränser och på de
villkor som anges i denna artikel och i artiklarna -–
-.
De fördjupade samarbetena skall syfta till att främja
unionens mål, skydda dess intressen och stärka dess integrationsprocess. Samtliga medlemsstater skall kunna delta i samarbetet från början och när som helst i enlighet
med artikel -.
. Bemyndigande att genomföra ett fördjupat samarbete skall beviljas av ministerrådet som en sista utväg om
det i ministerrådet har fastställts att de mål som eftersträvas genom samarbetet inte kan uppnås inom rimlig tid av
hela unionen och förutsatt att det omfattar minst en tredjedel av medlemsstaterna. Ministerrådet skall fatta beslut i enlighet med förfarandet i artikel -.
. Endast medlemmar av ministerrådet som företräder
de stater som deltar i ett fördjupat samarbete får delta i
antagandet av rättsakter. Samtliga medlemsstater får
emellertid delta i ministerrådets överläggningar.
Endast rösterna från de deltagande staternas företrädare krävs för enhällighet. Med kvalificerad majoritet skall
avses majoriteten av rösterna från de deltagande staternas
företrädare om de företräder minst tre femtedelar av dessa staters befolkning. När det inte krävs i konstitutionen
att ministerrådet skall besluta på grundval av ett förslag

 

från kommissionen, eller när ministerrådet inte beslutar
på initiativ av utrikesministern, skall med kvalificerad
majoritet avses majoriteten av rösterna från två tredjedelar av de deltagande staterna om de företräder minst
tre femtedelar av dessa staters befolkning.
. Rättsakter som antas inom ett fördjupat samarbete
skall vara bindande endast för de stater som deltar i detta.
De skall inte betraktas som regelverk som måste godtas av
kandidatländerna.

Avdelning VI – Unionens
demokratiska liv

Principen om demokratisk jämlikhet
Unionen skall i all sin verksamhet respektera principen
om jämlikhet mellan dess medborgare. De skall få samma
uppmärksamhet från unionens institutioner.



Endast
bindande för
deltagande
stater.

Artikel -

Jämlikhet.

Öppna
institutioner.

Artikel -

Principen om representativ demokrati
Artikel -
. Unionens sätt att fungera skall bygga på principen
Representativ
demokrati.
om representativ demokrati.
. Medborgarna skall företrädas direkt på unionsnivå i Två representativa kanaler.
Europaparlamentet. Medlemsstaterna skall företrädas i
Europeiska rådet och i ministerrådet av sina regeringar
vilka själva skall vara ansvariga inför de nationella parlamenten, som valts av deras medborgare.
Demokrati
.Varje medborgare skall ha rätt att delta i unionens
som grund
demokratiska liv. Besluten skall fattas så öppet och så
för EU.
nära medborgarna som möjligt.
. De politiska partierna på europeisk nivå bidrar till att De politiska
partiernas
skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att ge
roll.
uttryck för unionsmedborgarnas vilja.

Principen om deltagandedemokrati
. Unionens institutioner skall på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna



03-10-09

 

08.20

Sida 46

Öppenhet och insyn när det gäller
överläggningarna inom unionens institutioner
. För att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta skall unionens institutioner, organ
och myndigheter utföra sitt arbete så öppet som möjligt.

Europeiska ombudsmannen
En europeisk ombudsman som skall utses av Europaparlamentet skall ta emot klagomål som gäller dålig förvaltning inom unionens institutioner, organ eller myndigheter. Han eller hon skall undersöka och rapportera om dessa. Den europeiska ombudsmannen skall vara fullständigt
oavhängig i sin ämbetsutövning.

Arbetsmarknadens parter och den
autonoma sociala dialogen
Europeiska unionen skall erkänna och främja arbetsmarknadsparternas betydelse på unionsnivå och ta hänsyn till
skillnaderna i de nationella systemen. Den skall underlätta dialogen mellan arbetsmarknadens parter med respekt
för deras autonomi.

möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina
åsikter på alla unionens åtgärdsområden.
. Unionens institutioner skall föra en öppen, tydlig
och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället.
. Genom omfattande samråd med alla berörda parter
skall kommissionen se till att unionens åtgärder blir enhetliga och öppna.
. Minst en miljon unionsmedborgare som kommer
från ett betydande antal medlemsstater får uppmana
kommissionen att lägga fram lämpliga förslag i frågor där
medborgarna anser att det krävs en unionsrättsakt för att
genomföra konstitutionen. Bestämmelser om de särskilda
förfaranden och villkor som krävs för en sådan framställning till kommissionen skall fastställas i den europeiska
lagen.
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Dialog med
civila samhället.
Samråd med
berörda
parter.
Medborgerlig
initiativrätt.

Artikel -
Fack och
arbetsgivare.

Artikel -
EU:s JO.

Artikel -
Öppenhet
som princip.

 

. Europaparlamentets sammanträden skall vara
offentliga, liksom även ministerrådets sammanträden
när lagstiftningsförslag diskuteras och antas.
.Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk
person som är bosatt eller har sitt stadgeenliga säte i en
medlemsstat skall ha rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och myndigheters handlingar, oberoende
av i vilken form dessa handlingar föreligger, enligt villkoren i del .
. De allmänna principer och begränsningar som av
skäl som rör allmänna eller enskilda intressen skall styra
utövandet av rätten till tillgång till sådana handlingar skall
fastställas i en europeisk lag.
. De institutioner, organ eller myndigheter som avses i
punkt  skall i sina arbetsordningar fastställa särskilda bestämmelser om tillgång till handlingar i enlighet med den
europeiska lag som avses i punkt .

Skydd av personuppgifter
.Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter
som rör honom eller henne.
. Bestämmelser om skydd för enskilda personer i fråga
om behandling av personuppgifter hos unionens institutioner, organ och myndigheter och i medlemsstaterna,
när dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrätten, samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter
skall fastställas i en europeisk lag. En oberoende myndighet skall kontrollera att dessa bestämmelser följs.



Offentlighet
nu även i
rådet.

Offentliga
handlingar.

Lagreglering.

Krav på institutionerna.

Artikel -

Personuppgifter.

Lagreglering.
Oberoende
kontrollmyndighet.

Kyrkors och konfessionslösa
Artikel -
organisationers ställning
. Unionen skall respektera och inte ingripa i kyrkors
Religionsoch religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i frihet.
medlemsstaterna i enlighet med den nationella lagstiftningen.
Utsträckt
. Unionen skall även respektera filosofiska och konbetydelse.
fessionslösa organisationers ställning.
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Budgetmässiga och finansiella principer
. Unionens samtliga inkomster och utgifter skall beräknas för varje budgetår och tas upp i budgeten i enlighet
med bestämmelserna i del .
. Budgetens inkomster och utgifter skall balansera varandra.
. De utgifter som tas upp i budgeten skall beviljas för
ett budgetår i enlighet med den europeiska lag som avses i
artikel -.
. För verkställighet av de utgifter som tas upp i budgeten krävs att en rättsligt bindande akt först antas som ger
en rättslig grund för unionens åtgärd och för verkställighet av utgifterna i enlighet med den europeiska lag som
avses i artikel -. Denna akt skall ha formen av en
europeisk lag, en europeisk ramlag, en europeisk förordning eller ett europeiskt beslut.
. För att budgetdisciplinen skall kunna upprätthållas
får unionen inte anta akter som kan medföra betydande
verkningar för budgeten, utan att avge en försäkran om
att förslaget eller åtgärden kan finansieras inom ramen för
unionens egna medel och för den fleråriga finansieringsram som avses i artikel .
. Unionens budget skall genomföras i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. Medlemsstaterna skall samarbeta med unionen för
att de anslag som tagits upp i budgeten skall användas i
överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.
. Unionen och medlemsstaterna skall bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot

Avdelning VII – Unionens finanser

. Unionen skall erkänna deras identitet och deras specifika bidrag och upprätthålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med dessa kyrkor och organisationer.

Inlaga NewsGothic-spalt

Dialog.

Artikel -
Budget.

Balanskrav.
Lag.

Rättslig
grund.

Budgetdisciplin.

Sund ekonomisk förvaltning.

Åtgärder mot
korruption.

 

unionens ekonomiska intressen i enlighet med bestämmelserna i artikel -.



Unionens medel
Artikel -
. Unionen skall se till att den har nödvändiga medel
Inkomster.
för att nå sina mål och genomföra sin politik.
. Utan att det inverkar på andra inkomster skall unio- Egna medel.
nens budget finansieras helt av egna medel.
. En europeisk lag utfärdad av ministerrådet skall fast- Medlemsstaternas makt
ställa gränserna för unionens medel och kan inrätta nya
över unionens
kategorier av medel eller upphäva en befintlig kategori.
medel.
Denna lag skall inte träda i kraft förrän den har godkänts
av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella regler. Ministerrådet skall besluta enhälligt,
efter att ha hört Europaparlamentet.
. Närmare arrangemang för unionens medel skall fast- Lagreglering.
ställas i en europeisk lag utfärdad av ministerrådet. Ministerrådet skall besluta efter Europaparlamentets godkännande.

Den fleråriga finansieringsramen
Artikel -
. Den fleråriga finansieringsramen skall säkerställa en Flerårsram.
regelbunden utveckling av unionens utgifter inom gränserna för de egna medlen. Ramen skall fastställa beloppen
för de årliga taken för åtagandebemyndiganden för varje
utgiftskategori i enlighet med bestämmelserna i artikel
-.
. Den fleråriga finansieringsramen skall fastställas i en Lagreglering.
europeisk lag utfärdad av ministerrådet. Ministerrådet
skall fatta beslut efter godkännande av Europaparlamentet som skall fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter.
Budgetram.
. Unionens årliga budget skall fastställas med iakttagande av den fleråriga finansieringsramen.
Enhälligt
. Ministerrådet skall besluta enhälligt när det antar
ministerråd.
den första fleråriga finansieringsramen efter det att konstitutionen trätt i kraft.
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Avdelning IX – Medlemskap i unionen

Unionen och dess närmaste omvärld
. Unionen skall utveckla särskilda förbindelser med
närbelägna stater i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på unionens
värderingar och utmärks av nära och fredliga förbindelser
som bygger på samarbete.
. För att genomföra detta får unionen ingå och genomföra särskilda avtal med de berörda länderna enligt bestämmelserna i artikel -. Dessa avtal får innebära
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter och möjligheten
att genomföra åtgärder gemensamt. Genomförandet av
dem skall omfattas av regelbundet samråd.

Avdelning VIII – Unionen och
dess närmaste omvärld

Unionens budget
Europaparlamentet och ministerrådet skall på förslag av
kommissionen och i enlighet med bestämmelserna i artikel - anta den europeiska lag som fastställer unionens årliga budget.
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Artikel -
Parlamentet
och rådet
delar budgetmakten.

Artikel -
EU:s närmaste grannar.

Avtal och
samråd.

Artikel -
Värdegemenskap.

Procedur för
medlemskap.

Villkor för medlemskap och förfarande
för anslutning till unionen
. Unionen skall vara öppen för alla europeiska stater
som respekterar de värden som anges i artikel  och förbinder sig att gemensamt främja dem.
.Varje europeisk stat som önskar bli medlem av unionen skall ställa sin ansökan till ministerrådet. Europaparlamentet och medlemsstaternas nationella parlament
skall underrättas om denna ansökan. Ministerrådet skall
besluta enhälligt efter att ha hört kommissionen och efter
godkännande av Europaparlamentet.Villkoren för att
upptas som medlem skall fastställas i ett avtal mellan

 

medlemsstaterna och den ansökande staten. Detta avtal
skall ratificeras av samtliga avtalsslutande stater i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser.



Tillfälligt upphävande av rättigheterna
Artikel -
till medlemskap i unionen
. Ministerrådet får på motiverat förslag från en tredje- Uteslutningsparagraf.
del av medlemsstaterna, från Europaparlamentet eller
från kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, med en majoritet på fyra femtedelar av sina
medlemmar, anta ett europeiskt beslut som slår fast att
det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som anges i artikel . Innan detta slås fast
skall ministerrådet höra den berörda medlemsstaten och
får enligt samma förfarande framföra rekommendationer
till denna stat.
Ministerrådet skall regelbundet kontrollera om de skäl
som har lett till ett sådant beslut fortfarande är giltiga.
. Europeiska rådet får på förslag från en tredjedel av
medlemsstaterna eller från kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, samt efter att ha uppmanat
medlemsstaten att framföra sina synpunkter i frågan, enhälligt anta ett europeiskt beslut som slår fast att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värden som
anges i artikel .
. När detta har fastslagits enligt punkt , får ministerrådet, som skall besluta med kvalificerad majoritet, anta
ett europeiskt beslut som tillfälligt upphäver vissa av de
rättigheter som medlemsstaten har till följd av konstitutionen, inbegripet medlemsstatens rösträtt i ministerrådet. Ministerrådet skall därvid beakta de möjliga följder
som ett sådant tillfälligt upphävande kan få för fysiska och
juridiska personers rättigheter och skyldigheter.
Denna medlemsstat skall under alla omständigheter
fortsätta att vara bunden av sina skyldigheter enligt konstitutionen.
. Ministerrådet får senare med kvalificerad majoritet
anta ett europeiskt beslut om ändring eller återkallande av
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Frivilligt utträde ur unionen
.Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur Europeiska unionen.
. Den medlemsstat som beslutar att utträda skall anmäla sin avsikt till Europeiska rådet, som skall behandla
anmälan. Mot bakgrund av Europeiska rådets riktlinjer
skall unionen förhandla fram och ingå ett avtal med denna stat där villkoren för dess utträde fastställs, med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen. Detta
avtal skall ingås på unionens vägnar av ministerrådet som
skall besluta med kvalificerad majoritet efter Europaparlamentets godkännande.
Företrädaren för den medlemsstat som utträder skall
varken delta i de överläggningar eller i de beslut i Europeiska rådet eller ministerrådet som rör den staten.
. Konstitutionen skall upphöra att vara tillämplig på
den berörda staten från och med den dag då avtalet om
utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant
avtal, två år efter den anmälan som avses i punkt , om
inte Europeiska rådet i samförstånd med den berörda
medlemsstaten beslutar att förlänga denna tidsfrist.
. Om den stat som utträtt ur unionen begär att på nytt
få ansluta sig skall dess begäran omfattas av förfarandet i
artikel .

de åtgärder som har vidtagits enligt punkt , om den situation som ledde till att åtgärderna infördes har förändrats.
.Vid tillämpningen av denna artikel skall ministerrådet fatta beslut utan att beakta den ifrågavarande medlemsstatens röst. Att personligen närvarande eller företrädda medlemmar avstår från att rösta hindrar inte att
sådana beslut som avses i punkt  antas.
Denna punkt skall också tillämpas om rösträtt i enlighet med punkt  tillfälligt inte får utövas.
.Vid tillämpningen av punkterna  och  skall Europaparlamentet fatta beslut med två tredjedelar av de avgivna rösterna, som skall representera majoriteten av dess
ledamöter.
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Ingress

 

Europas folk har mellan sig skapat en allt fastare sammanslutning och har beslutat att dela en fredlig framtid
på grundval av gemensamma värden.
I medvetande om sitt andliga och etiska arv bygger unionen på de odelbara och universella värdena människans
värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet samt på den
demokratiska principen och rättsstatsprincipen. Unionen
sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att
inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa ett område
med frihet, säkerhet och rättvisa.
Unionen skall bidra till att bevara och utveckla dessa
gemensamma värden med respekt för mångfalden i Europas folks kultur och traditioner samt för medlemsstaternas nationella identitet och organisering av sina offentliga
myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Den
skall söka främja en balanserad och hållbar utveckling och
skall trygga fri rörlighet för personer, varor, tjänster och
kapital samt etableringsfrihet.
Det är därför nödvändigt att stärka skyddet av de
grundläggande rättigheterna mot bakgrund av samhällsutvecklingen, de sociala framstegen och den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, genom att göra dessa rättigheter mer synliga i en stadga.
Med beaktande av unionens behörighet och uppgifter
samt subsidiaritetsprincipen bekräftas i denna stadga de
rättigheter som har sin grund särskilt i medlemsstaternas
gemensamma författningstraditioner och internationella
förpliktelser, Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
unionens och Europarådets sociala stadga samt rättspraxis vid Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang kommer stadgan att tolkas av unionens och medlemsstaternas domstolar, med vederbörlig hänsyn till de
förklaringar som fastställdes under ledning av presidiet
för det konvent som utarbetade stadgan.
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Förbud mot tortyr och omänsklig eller
förnedrande bestraffning och behandling
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling.

Människans rätt till integritet
.Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.
. Inom medicin och biologi skall i synnerhet följande
respekteras:
a) Den berörda personens fria och informerade samtycke, på de villkor som föreskrivs i lag.
b) Förbud mot rashygieniska metoder, i synnerhet
sådana som syftar till urval av människor.
c) Förbud mot att låta människokroppen och dess
delar i sig utgöra en källa till ekonomisk vinning.
d) Förbud mot reproduktiv kloning av människor.

Rätt till liv
.Var och en har rätt till liv.
. Ingen får dömas till döden eller avrättas.

Människans värdighet
Människans värdighet är okränkbar. Den skall respekteras och skyddas.

Avdelning I – Värdighet

Åtnjutandet av dessa rättigheter medför ansvar och
skyldigheter mot andra människor, mot mänskligheten
och mot kommande generationer.
Europeiska unionen erkänner därför de rättigheter,
friheter och principer som anges nedan.
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Artikel -
Integritet.

Artikel -
Mot tortyr.

Artikel -
Mot slaveri.

Förbud mot slaveri och tvångsarbete
. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.
. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat
påtvingat arbete.
. Människohandel skall vara förbjuden.

 

Avdelning II – Friheter

Rätt till frihet och säkerhet
Var och en har rätt till frihet och säkerhet.

Respekt för privatlivet och familjelivet
Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.

Skydd av personuppgifter
.Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter
som rör honom eller henne.
. Dessa uppgifter skall behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens
samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund.
Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter
som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
. En oberoende myndighet skall kontrollera att dessa
regler efterlevs.

Rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj
Rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj skall
garanteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.

Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
.Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet.
Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller övertygelse och frihet att ensam eller i gemenskap med andra,
offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller övertygelse
genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
. Rätten till vapenvägran skall erkännas enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet.

Yttrandefrihet och informationsfrihet
.Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida



Artikel -

Frihet,
säkerhet.

Artikel -

Privatliv,
familjeliv.

Artikel -

Personuppgifter.

Artikel -

Äktenskap.

Artikel -

Tankefrihet,
samvetsfrihet, religionsfrihet.

Artikel -

Yttrandefrihet, informationsfrihet.
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Rätt till utbildning
.Var och en har rätt till utbildning och till tillträde till
yrkesutbildning och fortbildning.
. Denna rätt innefattar möjligheten att kostnadsfritt
följa den obligatoriska undervisningen.
. Friheten att inrätta undervisningsanstalter med iakttagande av de demokratiska principerna och föräldrars
rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas
religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse skall
respekteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.

Frihet för konsten och vetenskapen
Konsten och den vetenskapliga forskningen skall vara
fria. Den akademiska friheten skall respekteras.

Mötes- och föreningsfrihet
.Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området,
vilket innebär rätten för var och en att bilda och ansluta
sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.
. De politiska partierna på unionsnivå skall bidra till
att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck.

uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.
. Mediernas frihet och mångfald skall respekteras.
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Artikel -
Mötesfrihet,
föreningsfrihet.

Artikel -
Konstens och
vetenskapens
frihet.

Artikel -
Utbildning.

Artikel -
Yrke.

Fritt yrkesval och rätt att arbeta
.Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt
eller accepterat yrke.
.Varje unionsmedborgare har rätt att söka arbete,
arbeta, etablera sig samt tillhandahålla tjänster i varje
medlemsstat.

 

. De medborgare i tredje land som har tillstånd att arbeta på medlemsstaternas territorium har rätt till samma
arbetsvillkor som unionsmedborgarna.

Näringsfrihet
Näringsfriheten skall erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.



Artikel -

Näringsfrihet.

Utvisning.

Artikel -

Asyl.

Artikel -

Rätt till egendom
Artikel -
.Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egen- Egendomsdom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamen- skydd.
tera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då
samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning
för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.
. Immateriell egendom skall vara skyddad.

Rätt till asyl
Rätten till asyl skall garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den  juli  och protokollet av den  januari  om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med konstitutionen.

Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning
. Kollektiva utvisningar skall vara förbjudna.
. Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat
där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för
dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller
förnedrande bestraffning eller behandling.
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Jämställdhet mellan kvinnor och män
Jämställdhet mellan kvinnor och män skall säkerställas
på alla områden, inbegripet i fråga om anställning, arbete
och lön.
Principen om jämställdhet utgör inget hinder för att
behålla eller vidta åtgärder som innebär särskilda förmåner för det underrepresenterade könet.

Kulturell, religiös och språklig mångfald
Unionen skall respektera den kulturella, religiösa och
språkliga mångfalden.

Icke-diskriminering
. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras,
hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag,
språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan
åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
skall vara förbjuden.
. Inom tillämpningsområdet för konstitutionen, och
utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild
bestämmelse i denna, skall all diskriminering på grund
av nationalitet vara förbjuden.

Likhet inför lagen
Alla människor är lika inför lagen.

Avdelning III – Jämlikhet
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Artikel -
Likhet.

Artikel -
Förbud mot
diskriminering.

Artikel -
Mångfald.

Artikel -
Jämställdhet.

Artikel -
Barnets
rättigheter.

Barnets rättigheter
. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som
behövs för deras välfärd. De skall fritt kunna uttrycka sina
åsikter. Dessa åsikter skall beaktas i frågor som rör barnen
i förhållande till deras ålder och mognad.
.Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas
av offentliga myndigheter eller privata institutioner, skall
barnets bästa komma i främsta rummet.

 

.Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett
personligt förhållande till och direkta kontakter med båda
föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.



Arbetsförmedling.

Artikel -

Kollektivavtal,
strejkrätt.

Artikel -

Samråd med
arbetstagare.

Artikel -

Funktionshinder.

Artikel -

Äldres rättigheter
Artikel -
Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva Äldre.
ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala
och kulturella livet.

Integrering av personer med funktionshinder
Unionen erkänner och respekterar rätten för personer
med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till
att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga
integrering och deltagande i samhällslivet.

Avdelning IV – Solidaritet

Arbetstagares rätt till information
och samråd inom företaget
Arbetstagarna eller deras representanter skall på lämpliga
nivåer garanteras rätt till information och samråd vid
lämplig tidpunkt, i de fall och på de villkor som föreskrivs
i unionsrätten och i nationell lagstiftning och praxis.

Förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder
Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med unionsrätten samt nationell
lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina
intressen, inbegripet strejk.

Rätt till tillgång till arbetsförmedlingar
Var och en har rätt till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedling.
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terar skydd i sådana fall som moderskap, sjukdom, olyckor i arbetet, omsorgsbehov eller ålderdom samt vid arbetslöshet i enlighet med närmare bestämmelser i unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.
.Var och en som är bosatt och förflyttar sig lagligt inom unionen har rätt till social trygghet och sociala förmåner i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.
. I syfte att bekämpa social utslagning och fattigdom
skall unionen erkänna och respektera rätten till socialbidrag och till bostadsbidrag som, i enlighet med närmare
bestämmelser i unionsrätten samt i nationell lagstiftning
och praxis, är avsedda att trygga en värdig tillvaro för alla
dem som saknar tillräckliga medel.

Hälsoskydd
Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård
och till medicinsk vård på de villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög hälsoskyddsnivå för
människor skall säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.

Familjeliv och yrkesliv
. Skyddet av familjen på det rättsliga, ekonomiska och
sociala planet skall säkerställas.
. För att kunna förena familjeliv och yrkesliv skall varje arbetstagare ha rätt till skydd mot uppsägning på varje
grund som står i samband med moderskap samt rätt till
betald mödraledighet och till föräldraledighet efter ett
barns födelse eller adoption.

Konsumentskydd
En hög nivå i fråga om konsumentskydd skall tryggas i
unionens politik.

Miljöskydd
En hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet skall integreras i unionens politik och tryggas
i enlighet med principen om hållbar utveckling.



Artikel -

Hälsovård.

Konsumentskydd.

Artikel -

Miljöskydd.

Artikel -

Tillgång till tjänster av allmänt
Artikel -
ekonomiskt intresse
Unionen skall för att främja social och territoriell samTjänster av
allmänt ekomanhållning i unionen erkänna och respektera den tillnomiskt
gång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som före- intresse.
skrivs i nationell lagstiftning och praxis i enlighet med
konstitutionen.

Social trygghet och socialbidrag
. Unionen skall erkänna och respektera rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner som garan-

Förbud mot barnarbete och skydd av
ungdomar i arbetslivet
Barnarbete är förbjudet. Minimiåldern för att ta anställning får inte vara lägre än den ålder vid vilken skolplikten
upphör, utan att det påverkar tillämpningen av sådana
regler som kan vara mer fördelaktiga för ungdomar och
med förbehåll för begränsade undantag.
De ungdomar som har anställning skall åtnjuta arbetsvillkor som är anpassade till deras ålder samt skyddas mot
ekonomiskt utnyttjande och mot allt arbete som kan vara
till skada för deras säkerhet, deras hälsa, deras fysiska,
mentala, moraliska eller sociala utveckling eller äventyra
deras utbildning.

Rättvisa arbetsförhållanden
.Varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och
värdiga arbetsförhållanden.
.Varje arbetstagare har rätt till en begränsning av den
maximala arbetstiden samt till dygns- och veckovila och
årlig betald semester.

Skydd mot uppsägning utan saklig grund
Varje arbetstagare har rätt till skydd mot uppsägning utan
saklig grund, i enlighet med unionsrätten samt nationell
lagstiftning och praxis.
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Artikel -
Uppsägning.

Artikel -
Arbetsförhållanden.

Artikel -
Barnarbete,
ungdom i
arbetslivet.

Artikel -
Familjeliv, föräldraledighet.

Artikel -
Social trygghet, socialbidrag.
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Rösträtt och valbarhet i kommunala val
Varje unionsmedborgare skall ha rösträtt och vara valbar i
kommunala val i den medlemsstat där han eller hon är
bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet
.Varje unionsmedborgare skall ha rösträtt och vara
valbar vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat
där han eller hon är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.
. Ledamöterna i Europaparlamentet skall väljas genom allmänna direkta, fria och hemliga val.

Avdelning V – Medborgarnas
rättigheter
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Artikel -
Europaparlamentet.

Artikel -
Kommunala
val.

Artikel -
God förvaltning, enskildas rätt gentemot EU:s
myndigheter.

Rätt till god förvaltning
.Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner, organ och myndigheter.
. Denna rättighet innebär bl.a. att
a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne negativt vidtas
mot honom eller henne,
b) var och en skall ha tillgång till de akter som berör
honom eller henne, med förbehåll för berättigade intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet,
c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut.
.Var och en har rätt att få ersättning av unionen för
skador som har orsakats av dess institutioner eller dess
tjänstemän under deras tjänsteutövning, enligt de allmänna gemensamma principerna i medlemsstaternas lagstiftning.
.Var och en skall kunna vända sig till unionens institutioner på något av konstitutionens språk och skall få svar
på samma språk.

 

Rätt till tillgång till handlingar
Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk
person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat
har rätt till tillgång till de handlingar som utfärdas av
unionens institutioner, organ och myndigheter, oavsett
i vilken form de framställts.

Europeiska ombudsmannen
Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk
person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat
har rätt att vända sig till Europeiska ombudsmannen vid
missförhållanden i unionsinstitutionernas, unionsorganens eller unionsmyndigheternas verksamhet, med undantag för Europeiska domstolen och den allmänna underrätten då dessa utövar sina domstolsfunktioner.

Rätt att göra framställningar
Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk
person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat
har rätt att göra framställningar till Europaparlamentet.

Rörelse- och uppehållsfrihet
.Varje unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
. Rörelse- och uppehållsfrihet kan i enlighet med konstitutionen medges medborgare i tredje land som är lagligen bosatta inom en medlemsstats territorium.



Artikel -

Offentlighetsprincip.

Artikel -

EU-JO.

Artikel -

Skriva till
parlamentet.

Artikel -

Skydd mot
utvisning.

Diplomatiskt och konsulärt skydd
Artikel -
Varje unionsmedborgare har inom ett tredje lands territo- Skydd utanför
rium, där den medlemsstat i vilken han eller hon är med- EU.
borgare inte är representerad, rätt till skydd av varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter, på
samma villkor som medborgarna i den staten.
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Presumtion för oskuld och rätten till försvar
.Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse skall betraktas som oskyldig till dess att hans eller
hennes skuld lagligen fastställts.
.Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse skall garanteras respekt för rätten till försvar.

Rätt till ett effektivt rättsmedel och
till en opartisk domstol
Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför
en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i
denna artikel.
Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad
i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig
och opartisk domstol som har inrättats enligt lag.Var och
en skall ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.
Rättshjälp skall ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en
effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.

Avdelning VI – Rättskipning

Inlaga NewsGothic-spalt



Artikel -
Rätt till
domstolsprövning.

Artikel -
Rätt till försvar.

Artikel -
Laglighet,
proportionalitet.

Principerna om laglighet och proportionalitet
i fråga om brott och straff
. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde en lagöverträdelse enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som
var tillämpligt vid den tidpunkt då lagöverträdelsen begicks. Om efter lagöverträdelsens begående ny lag stiftas
som föreskriver ett lindrigare straff skall detta tillämpas.
. Denna artikel skall inte hindra lagföring och bestraffning av den som har gjort sig skyldig till en handling eller
underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks var
brottslig enligt de allmänna principer som erkänns av alla
nationer.

 

. Straffets stränghet bör inte vara oproportionerlig i
förhållande till lagöverträdelsen.

Rätt att inte bli dömd eller straffad
två gånger för samma brott
Ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan har blivit frikänd eller
dömd i unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med lagen.

Avdelning VII – Allmänna
bestämmelser om tolkning
och tillämpning av stadgan

Tillämpningsområde
. Bestämmelserna i denna stadga riktar sig, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, till unionens institutioner, organ och myndigheter samt till medlemsstaterna
endast när dessa tillämpar unionsrätten.
Institutionerna, organen och medlemsstaterna skall
därför respektera rättigheterna, iaktta principerna och
främja tillämpningen av dem i enlighet med sina respektive befogenheter och under iakttagande av gränserna för
unionens befogenheter enligt andra delar av konstitutionen.
. Denna stadga innebär inte någon utvidgning av tilllämpningsområdet för unionsrätten utanför unionens
befogenheter, medför varken någon ny befogenhet eller
någon ny uppgift för unionen och ändrar heller inte de
befogenheter och uppgifter som fastställs i andra delar av
konstitutionen.



Artikel -

Ej straff två
gånger.

Artikel -

Stadgan gäller
EU, inte förhållandena
inom staterna.
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Artikel -
Räckvidd och
tolkning.
Europakonventionen
erkänns.

03-10-09

 

08.20

Sida 68

Rättigheternas och principernas
räckvidd och tolkning
.Varje begränsning i utövningen av de rättigheter och
friheter som erkänns i denna stadga skall vara föreskriven
i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter. Begränsningar får, med beaktande
av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd
för andra människors rättigheter och friheter.
. De rättigheter som erkänns i denna stadga för vilka
bestämmelser återfinns i andra delar i konstitutionen skall
utövas på de villkor och inom de gränser som fastställs i
dessa.
. I den mån som denna stadga omfattar rättigheter
som motsvarar sådana som garanteras av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna skall de ha samma innebörd
och räckvidd som i konventionen. Denna bestämmelse
hindrar inte unionsrätten från att tillförsäkra ett mer
långtgående skydd.
. I den mån som grundläggande rättigheter enligt
medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner erkänns i denna stadga, skall rättigheterna tolkas i
samstämmighet med dessa traditioner.
. De bestämmelser i denna stadga som innehåller
principer får genomföras genom rättsakter och verkställighetsakter som antas av unionens institutioner och
organ, och genom medlemsstaternas akter när de vid utövandet av sina respektive befogenheter genomför unionsrätten. De får endast prövas i domstol med avseende
på tolkningen av dem och avgöranden om deras laglighet.
. Nationella lagar och nationell praxis som anges i
denna stadga skall beaktas fullt ut.

 

Skyddsnivå
Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den
inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter som inom respektive tillämpningsområde erkänns i unionsrätten, internationell rätt
och de internationella konventioner i vilka unionen eller
samtliga medlemsstaterna är parter, särskilt Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas författningar.



Artikel -

Stadgan får
inte inskränka.

Förbud mot missbruk av rättigheter
Artikel -
Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den
Stadgan får
medför rätt att bedriva verksamhet eller utföra handlingar inte missbrukas.
som syftar till att sätta ur spel någon av de rättigheter och
friheter som erkänns i stadgan eller att inskränka dem i
större utsträckning än vad som medges i stadgan.
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Avdelning I – Allmänna bestämmelser

Unionen skall säkerställa samstämmigheten mellan all
politik och åtgärder som avses i denna del, med beaktande av unionens samtliga mål och i enlighet med principen
om tilldelade befogenheter.

I all verksamhet som avses i denna del skall unionen syfta
till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor
och män och att främja jämställdhet mellan dem.

Vid utformningen och genomförandet av den politik och
den verksamhet som avses i denna del skall unionen söka
bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Miljöskyddskraven skall integreras i utformningen och
genomförandet av unionens politik och verksamhet enligt
denna del, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling.

Konsumentskyddskraven skall beaktas när unionens
övriga politik och verksamhet utformas och genomförs.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna -,
- och - och med beaktande av den betydelse
som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har som
tjänster vilka värdesätts av alla i unionen och den roll
som dessa tjänster spelar när det gäller att främja unionens sociala och territoriella sammanhållning, skall unionen och medlemsstaterna, var och en inom ramen för
sina respektive befogenheter och inom denna konstitutions tilllämpningsområde, sörja för att sådana tjänster
utförs på grundval av principer och villkor, bland annat
ekonomiska och finansiella, som gör det möjligt för dem
att fullgöra sina uppgifter. Dessa principer och villkor
skall fastställas i europeiska lagar.



Artikel -

Samstämmighet mellan all
politik.

Artikel -

Jämställdhet
mellan kvinnor och män.

Artikel -

Kamp mot
diskriminering.

Artikel -

Miljöskyddskrav och hållbar utveckling.

Artikel -

Konsumentskydd.

Artikel -

Tjänster av
allmänt ekonomiskt
intresse.
Ny rättslig
grund.
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. Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i konstitutionen och inom ramen för de befogenheter som konstitutionen ger unionen, får lämpliga
åtgärder fastställas i en europeisk lag eller ramlag som
antas av ministerrådet för att bekämpa diskriminering på
grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Ministerrådet skall besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.
. Europeiska lagar eller ramlagar får fastställa grundprinciper för unionens stimulansåtgärder och sådana åtgärder som stöder medlemsstaternas åtgärder; de får
dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet såsom avses i artikel - får regleras i europeiska lagar eller
ramlagar.

Avdelning II – Icke-diskriminering
och medborgarskap
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Artikel -
Förbud mot diskriminering på
grund av nationalitet.

Artikel -
Kamp mot
diskriminering på grund
av kön, ras,
etniskt ursprung, religion eller
övertygelse,
funktionshinder, ålder
eller sexuell
läggning.

Artikel -
Rätten till fri
rörlighet och
fri vistelse.

Pass, ID-kort,
uppehållstillstånd. Social
trygghet eller
socialt skydd.

. Om en åtgärd från unionens sida är nödvändig för att
underlätta utövandet av rätten, enligt artikel -, till fri
rörlighet och fri vistelse för alla unionsmedborgare, och
om inte befogenheter för detta föreskrivs i denna konstitution, får bestämmelser i detta syfte fastställas i europeiska lagar eller ramlagar.
. I samma syfte och om inte befogenheter för detta
föreskrivs i konstitutionen får det i en europeisk lag eller
ramlag som antas av ministerrådet fastställas bestämmelser om pass, identitetskort, uppehållstillstånd eller andra
jämförbara dokument samt bestämmelser om social
trygghet eller socialt skydd. Ministerrådet skall besluta
med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

 



Diplomatiskt
och konsulärt
skydd i tredje
land.

Artikel -

I en europeisk lag eller ramlag som antas av ministerrådet Artikel -
Rösträtt och
skall regler fastställas för utövandet av varje unionsmedvalbarhet vid
borgares rätt enligt artikel - att rösta och vara valbar vid kommunala
kommunala val samt vid val till Europaparlamentet i den val och vid val
till Europaparmedlemsstat där han eller hon är bosatt utan att vara
medborgare i den staten. Ministerrådet skall besluta med lamentet.
enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet. Dessa
bestämmelser kan föreskriva undantag om det är motiverat med hänsyn till särskilda problem i en medlemsstat.
Rätten att rösta och vara valbar vid val till Europaparlamentet skall utövas utan att det påverkar artikel -.
och de bestämmelser som har antagits för att genomföra
denna artikel.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för
att säkerställa diplomatiskt och konsulärt skydd för unionsmedborgare i tredje land, såsom avses i artikel -.
De åtgärder som behövs för att underlätta detta skydd
får fastställas i en europeisk lag som antas av ministerrådet. Det skall fatta beslut efter att ha hört Europaparlamentet.

Kompletterande av unionsmedborgarskapets
rättigheter.

Rapport om
unionsmedborgarskap
vart tredje år.

Artikel -

I enlighet med artikel - skall varje unionsmedborgare ha Artikel -
rätt att vända sig till institutionerna eller de rådgivande or- Rätt att kommunicera på
ganen och få svar på något av de språk som anges i artikel de officiella
-. De institutioner och rådgivande organ som avses i
språken.
denna artikel är de som förtecknas i artikel -., artikel
- och artikel - samt Europeiska ombudsmannen.

Kommissionen skall vart tredje år rapportera till Europaparlamentet, ministerrådet samt Ekonomiska och sociala
kommittén om tillämpningen av bestämmelserna i artikel
- i denna avdelning. I denna rapport skall hänsyn tas till
unionens utveckling.
På denna grund och om inte annat följer av andra bestämmelser i konstitutionen får de rättigheter som föreskrivs i artikel - kompletteras i en europeisk lag eller
ramlag som antas av ministerrådet. Ministerrådet skall

Inlaga NewsGothic-spalt



03-10-09

 

08.20

Sida 76

besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande. Denna lag eller ramlag skall inte träda i kraft
förrän den har godkänts av medlemsstaterna i enlighet
med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Avdelning III – Inre politik
och åtgärder
Kapitel I – Inre marknaden
Avsnitt  – Upprättande av den inre marknaden
Artikel -
. Unionen skall anta bestämmelser i syfte att upprätta
Upprättande
den inre marknaden i enlighet med denna artikel, artikav inre marklarna -, -., -, -, -, -, -
naden.
och utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i konstitutionen.
. Den inre marknaden skall omfatta ett område utan
Fri rörlighet
för varor,
inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster
personer,
och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i
tjänster och
konstitutionen.
kapital.
. Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta
europeiska förordningar eller beslut där de riktlinjer och
villkor fastställs som är nödvändiga för att säkerställa väl
avvägda framsteg inom alla berörda sektorer.
Artikel -
Hänsyn till
påfrestningar
på vissa
ekonomier.

Kommissionen skall, när den utformar sina förslag i syfte
att nå de mål som uppställts i artikel -, ta hänsyn till
de påfrestningar som vissa ekonomier på olika utvecklingsnivåer kommer att utsättas för vid upprättandet av
den inre marknaden, och den får föreslå lämpliga åtgärder.
Om dessa åtgärder får formen av undantag, måste de
vara av tillfällig natur och medföra minsta möjliga störning av den inre marknadens funktion.

Artikel - Medlemsstaterna skall samråda med varandra för att genom gemensamma åtgärder hindra att den gemensamma
marknadens funktion påverkas av åtgärder som en medÅtgärder
vid allvarliga
interna
störningar.

 

lemsstat kan se sig tvingad att vidta vid allvarliga interna
störningar som påverkar upprätthållandet av lag och ordning, i händelse av krig eller vid en allvarlig internationell
spänning som innebär krigsfara eller för att fullgöra de
skyldigheter den medlemsstaten har tagit på sig i syfte att
bevara fred och internationell säkerhet.

Om åtgärder som vidtagits i de fall som anges i artiklarna
- och - leder till att konkurrensvillkoren inom
den inre marknaden snedvrids, skall kommissionen tillsammans med den berörda medlemsstaten undersöka
hur åtgärderna kan anpassas till bestämmelserna i denna
konstitution.
Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna - och - får kommissionen eller en medlemsstat vända sig direkt till domstolen, om kommissionen eller medlemsstaten anser att en annan medlemsstat
missbrukar sina befogenheter enligt artiklarna - och
-. Domstolen skall meddela sitt avgörande inom
stängda dörrar.

Avsnitt  – Fri rörlighet för personer
och tjänster
Underavsnitt  – Arbetstagare

. Arbetstagare skall ha rätt att röra sig fritt inom unionen.
. All diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna på grund av nationalitet i fråga om anställning,
lön och övriga arbets- och anställningsvillkor skall vara
förbjuden.
. Med förbehåll för de begränsningar som grundas
på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa skall
arbetstagare ha rätt att a) anta faktiska erbjudanden om
anställning,
b) förflytta sig fritt inom medlemsstaternas territorium
för detta ändamål,



Artikel -

Snedvridning
av konkurrensvillkor.

Ärendet kan
gå direkt till
domstolen.

Artikel -

Fri rörlighet.

Diskriminering p.g.a.
nationalitet
förbjuden.

Arbetstagares rättigheter.
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c) uppehålla sig i en medlemsstat i syfte att inneha anställning där i överensstämmelse med de lagar och andra
författningar som gäller för anställning av medborgare i
den staten,
d) stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter
att ha varit anställd där, på villkor som skall fastställas i
europeiska förordningar som kommissionen antagit.
. Denna artikel skall inte tillämpas på anställning i
offentlig tjänst.
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Gäller ej
offentlig
tjänst.

Medlemsstaterna skall inom ramen för ett gemensamt
program främja utbytet av unga arbetstagare.

Artikel - De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra den fria
Lagar om fri
rörlighet för arbetstagare som definieras i artikel - skall
rörlighet.
fastställas i europeiska lagar eller ramlagar. De skall antas
efter det att Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
Syftet med
Syftet med dessa europeiska lagar eller ramlagar är
lagar om fri
särskilt att
rörlighet.
a) säkerställa ett nära samarbete mellan nationella
arbetsmarknadsmyndigheter,
b) avveckla sådana administrativa förfaranden och sådan administrativ praxis samt sådana kvalifikationstider
för tillträde till lediga anställningar som har sin grund antingen i inhemsk lagstiftning eller i avtal som tidigare har
ingåtts mellan medlemsstaterna, och som skulle kunna
hindra den fria rörligheten för arbetstagare om de behölls,
c) avveckla alla sådana kvalifikationstider och andra restriktioner, som föreskrivs antingen i inhemsk lagstiftning
eller i avtal som tidigare har ingåtts mellan medlemsstaterna, och som för arbetstagare från övriga medlemsstater
uppställer andra villkor för fritt val av anställning än för
inhemska arbetstagare,
d) inrätta system för arbetsförmedling som kan skapa
balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden på ett sätt som undanröjer allvarliga hot mot levnadsstandarden och sysselsättningsnivån inom olika regioner
och industrier.
Artikel -
Utbyte av
unga arbetstagare.

 



Ramlagar för
etableringsfrihet.

Artikel -

Etableringsfrihet för
medborgare
i annan medlemsstat.

Artikel -

Inom den sociala trygghetens område skall det i europeis- Artikel -
ka lagar eller ramlagar fastställas åtgärder som är nödvän- Social trygghet för migrediga för att genomföra fri rörlighet för arbetstagare och
rande arbetsdärvid särskilt införas ett system som tillförsäkrar migre- tagare och
rande arbetstagare och egenföretagare samt deras familje- egenföretagare samt
medlemmar att
deras familjea) alla perioder som beaktas enligt lagstiftningen i de
medlemmar.
olika länderna läggs samman för förvärvande och bibehållande av rätten till förmåner och för beräkning av förmånernas storlek,
b) förmånerna betalas ut till personer bosatta inom
medlemsstaternas territorier.

Underavsnitt  – Etableringsfrihet

Inom ramen för detta underavsnitt skall inskränkningar
för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på
en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud skall även omfatta inskränkningar för medborgare i
en medlemsstat som är etablerade i någon medlemsstat
att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag.
Medborgarna i en medlemsstat skall ha rätt att på en
annan medlemsstats territorium starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva
företag, särskilt bolag som de definieras i artikel -,
andra stycket, på de villkor som lagstiftningen föreskriver
för de egna medborgarna i den medlemsstat där etableringen sker, om inte annat följer av bestämmelserna i
avsnittet om kapital.

. Åtgärder för att förverkliga etableringsfriheten på ett
visst verksamhetsområde skall fastställas i europeiska
ramlagar. De skall antas efter det att Ekonomiska och
sociala kommittén har hörts.
. Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen skall fullgöra de uppgifter som tillkommer dem enligt
punkt , särskilt genom att
a) i allmänhet med förtur behandla sådan verksamhet
där etableringsfrihet innebär ett särskilt värdefullt bidrag
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till utvecklingen av produktion och handel,
b) säkerställa ett nära samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att få kännedom om de
särskilda förhållanden som råder på olika verksamhetsområden inom unionen,
c) avskaffa sådana administrativa förfaranden och sådan administrativ praxis som har sin grund antingen i
inhemsk lagstiftning eller i avtal som tidigare har ingåtts
mellan medlemsstaterna och som skulle kunna hindra
etableringsfrihet om de behölls,
d) säkerställa att sådana arbetstagare från en medlemsstat som är sysselsatta inom en annan medlemsstats territorium får stanna kvar där för att starta förvärvsverksamhet som egenföretagare, förutsatt att de uppfyller de villkor som skulle ha ställts om de hade kommit till denna
stat först vid den tidpunkt då de önskade starta verksamheten,
e) göra det möjligt för medborgare i en medlemsstat att
förvärva och bruka fast egendom inom en annan medlemsstats territorium i den utsträckning detta inte strider
mot principerna i artikel -.,
f) genomföra en gradvis avveckling av inskränkningar i
etableringsfriheten inom varje aktuell verksamhetsgren i
fråga om villkoren såväl för att upprätta kontor, filialer
och dotterbolag inom en medlemsstats territorium som
för att placera huvudföretagets personal på ledande och
övervakande befattningar i dessa kontor, filialer och dotterbolag,
g)i den utsträckning som det är nödvändigt samordna
de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i
artikel -, andra stycket avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen, och
h) förvissa sig om att etableringsvillkoren inte snedvrids genom stödåtgärder av medlemsstaterna.

 

Detta underavsnitt skall för den medlemsstat som är
berörd inte tillämpas på verksamhet som hos medlemsstaten, om än endast tillfälligt, är förenad med utövandet
av offentlig makt.
Viss verksamhet får undantas från tillämpningen av
bestämmelserna i detta underavsnitt i europeiska lagar
eller ramlagar.



Artikel -

Gäller ej vid
utövande av
offentlig
makt.
Undantag får
ske.

. Detta underavsnitt och de åtgärder som antagits med Artikel -
stöd av detta skall inte hindra tillämpning av bestämmel- Särskild
behandling av
ser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som utländska
föreskriver särskild behandling av utländska medborgare medborgare.
och som grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet
eller hälsa.
. De nationella bestämmelser som avses i punkt  skall
samordnas i europeiska ramlagar.

Definition av
bolag.

Behandling av
bolag.

Artikel -

. Europeiska ramlagar skall göra det lättare för perso- Artikel -
Egenföretaner att starta och utöva förvärvsverksamhet som egengare.
företagare. De skall syfta till
Ömsesidigt
a) ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och
erkännande
andra behörighetsbevis,
av examensb) samordning av medlemsstaternas bestämmelser i
bevis.
lagar och andra författningar om upptagande och utövande av förvärvsverksamhet som egenföretagare.
. I fråga om läkaryrket, liknande yrken och farmaceu- Undantag för
läkaryrke.
tiska yrken förutsätter den gradvisa avvecklingen av inskränkningarna en samordning av villkoren för att få utöva dessa yrken i de olika medlemsstaterna.

Bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor
eller sin huvudsakliga verksamhet inom unionen skall vid
tillämpningen av detta underavsnitt likställas med fysiska
personer som är medborgare i medlemsstaterna.
Med »bolag« avses bolag enligt civil- eller handelslagstiftning, inbegripet kooperativa sammanslutningar samt
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andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer, med undantag av sådana som inte drivs i vinstsyfte.
Artikel - Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i konstitutionen, behandla
medborgare i andra medlemsstater på samma sätt som
sina egna medborgare i fråga om kapitalplacering i bolag
som avses i artikel -.
Icke-diskriminering rörande kapitalplacering.

Underavsnitt  – Frihet att tillhandahålla tjänster
Artikel - Inom ramen för detta underavsnitt skall inskränkningar i
Frihet att tillfriheten att tillhandahålla tjänster inom unionen förbjuhandahålla
das när det gäller medborgare i medlemsstater som har
tjänster.
etablerat sig i en annan medlemsstat än mottagaren av
tjänsten.
Genom en europeisk lag eller ramlag får detta underavsnitt tillämpas även på sådana medborgare i tredje land
som tillhandahåller tjänster och som har etablerat sig
inom unionen.
Artikel - Prestationer som normalt utförs mot ersättning skall
Definition av
betraktas som »tjänster« enligt denna konstitution i den
tjänster.
utsträckning de inte faller under bestämmelserna om fri
rörlighet för varor, kapital och personer. Med tjänster
skall särskilt avses verksamhet
a) av industriell natur,
b) av kommersiell natur,
c) inom hantverk,
d) inom fria yrken.
Utan att det påverkar tillämpningen av underavsnittet om
etableringsrätt får den som tillhandahåller en tjänst tillfälligt utöva sin verksamhet i den medlemsstat där tjänsten
tillhandahålls på samma villkor som denna stat uppställer
för sina egna medborgare.

 

. Fri rörlighet för tjänster på transportområdet regleras av avsnittet om transporter.
. Liberaliseringen av de bank- och försäkringstjänster
som är förbundna med kapitalrörelser skall genomföras
parallellt med liberaliseringen av rörligheten för kapital.

. Åtgärder för att genomföra liberaliseringen av en särskild tjänst skall fastställas i europeiska ramlagar. De skall
antas efter samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.
. Den europeiska ramlag som anges i punkt  skall i
allmänhet i första hand avse sådana tjänster som direkt
inverkar på produktionskostnaderna eller vars liberalisering bidrar till att underlätta varuutbytet.

Medlemsstaterna förklarar sig beredda att gå utöver den
liberalisering av tjänster som krävs i de europeiska ramlagar som antas enligt artikel -., om deras allmänna
ekonomiska läge och situationen inom den berörda ekonomiska sektorn tillåter det.
Kommissionen skall i detta syfte lämna rekommendationer till de berörda medlemsstaterna.

Så länge inskränkningarna i friheten att tillhandahålla
tjänster kvarstår, skall varje medlemsstat tillämpa dessa
inskränkningar på alla personer som tillhandahåller tjänster enligt artikel -, första stycket, utan att göra åtskillnad i fråga om nationalitet eller hemvist.

Artiklarna -– skall tillämpas på de sakområden
som regleras i detta underavsnitt.

Avsnitt  – Fri rörlighet för varor
Underavsnitt  – Tullunion



Artikel -

Transporter.

Bank- och
försäkringstjänster.

Artikel -

Liberalisering
genom europeiska ramlagar.

Artikel -

Ytterligare
liberalisering.

Artikel -

Eventuella
inskränkningar ska gälla
alla.

Artikel -

Tillämpning
av andra
artiklar.

. Unionen skall innefatta en tullunion, som skall omfat- Artikel -
ta all handel med varor och som skall innebära att tullar på Tullunion.
import och export samt alla avgifter med motsvarande ver-
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kan skall vara förbjudna mellan medlemsstaterna och att
en gemensam tulltaxa gentemot tredje land skall införas.
. Artikel - och underavsnitt  i detta avsnitt skall
tillämpas på varor med ursprung i medlemsstaterna samt
på varor som kommer från tredje land och som är i fri
omsättning i medlemsstaterna.
Artikel - Varor som kommer från tredje land skall anses vara i fri
Varor från
omsättning i en medlemsstat, om importformaliteterna
tredje land.
har uppfyllts och tillämpliga tullar och avgifter med motsvarande verkan har tagits ut i denna medlemsstat och hel
eller partiell restitution av sådana tullar och avgifter inte
har lämnats.
Artikel - Tullar på import och export samt avgifter med motsvaTullar förrande verkan skall vara förbjudna mellan medlemsstaterbjudna.
na. Detta förbud skall tillämpas även på tullar av fiskal
karaktär.
Artikel - Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta
europeiska förordningar eller beslut om fastställande av
tullsatserna i den gemensamma tulltaxan.
Regler om
tullsatser.

Artikel - När kommissionen fullgör sina uppgifter enligt detta unVägledning
deravsnitt skall den vägledas av
för kommisa) nödvändigheten av att främja handelsutbytet mellan
sionen.
medlemsstaterna och tredje land,
b) utvecklingen av konkurrensförhållandena inom unionen, i den mån denna utveckling medför en ökning av
företagens konkurrensförmåga,
c) unionens försörjningsbehov i fråga om råvaror och
halvfabrikat, varvid kommissionen skall beakta att konkurrensvillkoren mellan medlemsstaterna med avseende
på bearbetade varor inte snedvrids,
d) nödvändigheten av att undvika allvarliga störningar
i medlemsstaternas ekonomier och av att trygga en rationell utveckling av produktionen och en ökning av konsumtionen inom unionen.

 

Underavsnitt  – Tullsamarbete

Inom konstitutionens tillämpningsområde skall åtgärder
fastställas i en europeisk lag eller ramlag för att förstärka
tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Underavsnitt  – Förbud mot kvantitativa restriktioner

Kvantitativa import- och exportrestriktioner samt alla
åtgärder med motsvarande verkan skall vara förbjudna
mellan medlemsstaterna.



Artikel -

Tullsamarbete.

Artikel -

Förbud mot
restriktioner.

Artikel - skall inte hindra sådana förbud mot eller
Artikel -
Restriktioner
restriktioner för import, export eller transitering som
med anledgrundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller ning av allallmän säkerhet eller intresset att skydda människors och män ordning,
djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skydd av hälskatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde sa och liv,
bevarande
eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt.
av växter.
Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett
medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.

. Medlemsstaterna skall säkerställa att statliga hanArtikel -
Statliga handelsmonopol anpassas på sådant sätt att ingen diskrimidelsmonopol
nering med avseende på anskaffnings- och saluföringsvill- får inte diskrikor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare.
minera.
Denna artikel skall tillämpas på varje organ genom
vilket en medlemsstat, rättsligt eller i praktiken, direkt
eller indirekt kontrollerar, styr eller märkbart påverkar
import eller export mellan medlemsstaterna. Den skall
även tillämpas på monopol som staten överlåtit på andra.
. Medlemsstaterna skall inte vidta några nya åtgärder
som strider mot de principer som anges i punkt  eller
som begränsar räckvidden av de artiklar som avser förbud
mot tullar och kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna.
. Om ett statligt handelsmonopol har regler som är
avsedda att underlätta avsättningen eller det ekonomiska

Monopol
rörande
jordbruksprodukter.
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utbytet av jordbruksprodukter skall vid tillämpningen av
denna artikel likvärdiga garantier för sysselsättning och
levnadsstandard tillförsäkras berörda producenter.

Avsnitt  – Kapital och betalningar
Artikel - Inom ramen för detta avsnitt skall restriktioner för såväl
kapitalrörelser som betalningar mellan medlemsstater
samt mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna.
Frihet för
kapital och
betalningar.

Artikel -
. Artikel - skall inte påverka tillämpningen genteVissa tidigare
mot tredje land av restriktioner som var i kraft den  derestriktioner
cember  enligt nationell lagstiftning eller unionsrätt
gentemot
för sådana kapitalrörelser till eller från tredje land som
tredje land
tillåtna.
gäller direktinvesteringar, inbegripet investeringar i fast
egendom, etablering, tillhandahållande av finansiella
tjänster eller emission och introduktion av värdepapper
på kapitalmarknader.
. I en europeisk lag eller ramlag skall bestämmelser
Kapitalrörelser till eller
fastställas för kapitalrörelser till eller från tredje land som
från tredje
gäller direktinvesteringar, inbegripet investeringar i fast
land.
egendom, etablering, tillhandahållande av finansiella
tjänster eller emission och introduktion av värdepapper
på kapitalmarknader.
Europaparlamentet och ministerrådet skall sträva efter
att i största möjliga utsträckning förverkliga målet om fria
kapitalrörelser mellan medlemsstater och tredje land och
utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i konstitutionen.
. Med avvikelse från punkt  får åtgärder som utgör
ett steg tillbaka inom unionsrätten endast fastställas av
ministerrådet i en europeisk lag eller ramlag när det gäller
liberaliseringen av kapitalrörelser till eller från tredje land.
Ministerrådet skall besluta med enhällighet efter att ha
hört Europaparlamentet.

 



Frysning av
tillgångar i
kampen mot
organiserad
brottslighet.

Artikel -

Mekanism för
att skydda
EMU vid
exceptionella
svårigheter.

Artikel -

. Artikel - skall inte påverka medlemsstaternas
Artikel -
Skattelagar
rätt att
får ta hänsyn
a) tillämpa sådana bestämmelser i sin skattelagstiftning till bostadsort
som skiljer mellan skattebetalare som har olika bostadsort och var kapital är inveseller som har investerat sitt kapital på olika orter,
b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra över- terat.
trädelser av nationella lagar och andra författningar, särskilt i fråga om beskattning och tillsyn över finansinstitut,
eller att i administrativt eller statistiskt informationssyfte
fastställa förfaranden för deklaration av kapitalrörelser
eller att vidta åtgärder som är motiverade med hänsyn till
allmän ordning eller allmän säkerhet.
. Detta avsnitt skall inte påverka tillämpligheten av sådana restriktioner för etableringsrätten som är förenliga
med konstitutionen.
. De åtgärder och förfaranden som avses i punkterna  Ingen godoch  får inte utgöra ett medel för godtycklig diskrimine- tycklig diskriminering.
ring eller en förtäckt begränsning av den fria rörligheten
för kapital och betalningar enligt artikel -.

Om kapitalrörelser till eller från tredje land under exceptionella förhållanden orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för den ekonomiska och monetära unionens funktion, får ministerrådet på förslag av kommissionen anta europeiska förordningar eller beslut om införande av skyddsåtgärder gentemot tredje land för en tid som
inte får överstiga sex månader, om sådana åtgärder är
absolut nödvändiga. Ministerrådet skall besluta efter att
ha hört Europeiska centralbanken.

Om det är nödvändigt för att uppnå målen i artikel , särskilt när det gäller att förebygga och bekämpa
organiserad brottslighet, terrorism och människohandel
får det i europeiska lagar fastställas en ram för åtgärder
avseende kapitalrörelser och betalningar, till exempel
frysning av tillgångar, finansiella medel eller ekonomiska
vinster som tillhör, ägs eller innehas av fysiska eller juridiska personer, grupper eller icke-statliga enheter.
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Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta
europeiska förordningar eller beslut för att genomföra de
lagar som avses i första stycket.

Avsnitt  – Konkurrensregler
Underavsnitt  – Regler för företag
Artikel -
. Följande är oförenligt med den inre marknaden och
Begränsningförbjudet: alla avtal mellan företag, beslut av företagssamar av konkurmanslutningar och samordnade förfaranden som kan pårensen förverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte
bjudna.
eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den inre marknaden, särskilt sådana som
innebär att
a) inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
b) produktion, marknader, teknisk utveckling eller
investeringar begränsas eller kontrolleras,
c) marknader eller inköpskällor delas upp,
d) olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner
med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,
e) det ställs som villkor för att ingå avtal att den andra
parten åtar sig ytterligare förpliktelser, som varken till sin
natur eller enligt handelsbruk har något samband med
föremålet för avtalet.
. Avtal eller beslut som är förbjudna enligt denna
artikel är ogiltiga.
. Punkt  får dock förklaras icke tillämplig
Undantag kan
göras.
– på alla avtal eller grupper av avtal mellan företag,
– på alla beslut eller grupper av beslut av företagssammanslutningar, samt
– på alla samordnade förfaranden eller grupper av samordnade förfaranden, som bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt
som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den
vinst som därigenom uppnås och som

 

a) inte ålägger de berörda företagen begränsningar som
inte är nödvändiga för att uppnå dessa mål,
b) inte ger dessa företag möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga.

Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning på den inre marknaden eller inom en väsentlig del av
denna är, i den mån det kan påverka handeln mellan
medlemsstater, oförenligt med den inre marknaden och
förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt bestå i att
a) direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköpseller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor,
b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner
med vissa handelspartner, varigenom dessa får en konkurrensnackdel,
d) ställa som villkor för att ingå avtal att den andra
parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin
natur eller enligt handelsbruk har något samband med
föremålet för avtalet.



Artikel -

Missbruk av
dominerande
ställning förbjudet.

. Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta Artikel -
europeiska förordningar för tillämpningen av de principer Ministerrådet
antar regler
som anges i artiklarna - och -. Det skall besluta
om konkurefter att ha hört Europaparlamentet.
rensbegräns. De europeiska förordningar som avses i punkt  skall ningar och
om missbruk
särskilt syfta till att
av dominea) genom införande av böter och viten säkerställa att de rande ställning.
förbud som anges i artikel -. och artikel - iakttas,
b) fastställa närmare regler för hur artikel -. skall
tillämpas med hänsyn till behovet av att å ena sidan säkerställa en effektiv övervakning och att å andra sidan så
långt som möjligt förenkla den administrativa kontrollen,
c) vid behov närmare ange räckvidden för bestämmelserna i artiklarna - och - inom olika näringsgrenar,
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d) fastställa kommissionens och domstolens uppgifter
vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i denna
punkt,
e) fastställa förhållandet mellan å ena sidan den nationella lagstiftningen och å andra sidan detta avsnitt samt
de europeiska förordningar som har antagits enligt denna
artikel.
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Artikel -
Medlemsstaterna avgör tills regler
antagits.

Fram till ikraftträdandet av de europeiska förordningar
som antagits enligt artikel - skall myndigheterna
i varje medlemsstat i överensstämmelse med sin nationella lagstiftning och artikel -, särskilt punkt , och artikel -, avgöra om avtal, beslut och samordnade förfaranden är tillåtna samt om missbruk av en dominerande
ställning på den inre marknaden föreligger.

. I fråga om offentliga företag och företag som de beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter skall medlemsstaterna inte vidta och inte heller bibehålla någon åtgärd

Artikel -
. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel -
Kommissioskall kommissionen säkerställa tillämpningen av de prinnen ska
ciper som anges i artiklarna - och -. Den skall på
säkerställa
begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ och i
principerna
om konkursamarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter,
rensbegränssom skall ge kommissionen sitt bistånd, undersöka fall av
ningar och
förmodade överträdelser av dessa principer. Om kommisom missbruk
av dominesionen finner att en överträdelse ägt rum, skall den föreslå
rande ställlämpliga åtgärder för att få denna att upphöra.
ning.
. Om överträdelsen inte upphör, skall kommissionen
anta ett motiverat europeiskt beslut i vilket den slår fast
att principerna har överträtts. Kommissionen får offentliggöra sitt beslut och bemyndiga medlemsstaterna att, på
de villkor och enligt de regler som den fastställer, vidta de
åtgärder som krävs för att avhjälpa situationen.
. Kommissionen får anta europeiska förordningar avseende de avtalskategorier som ministerrådet beslutat om
i enlighet med artikel -.b.
Artikel -
Regler för
offentliga
företag.

 

som strider mot bestämmelserna i konstitutionen, i synnerhet bestämmelserna i artikel -. samt artiklarna -.
. Företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse eller som har karaktären av
fiskala monopol skall vara underkastade bestämmelserna
i konstitutionen, särskilt konkurrensreglerna, i den mån
tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i praktiken
hindrar att de särskilda uppgifter som tilldelats dem fullgörs. Handelns utveckling får inte påverkas i en omfattning som strider mot unionens intresse.
. Kommissionen skall se till att denna artikel tillämpas
och skall, om det är behövs, anta lämpliga europeiska förordningar eller beslut.

Underavsnitt  – Stöd som beviljas av medlemsstaterna



Konkurrensregler kan
begränsas
för vissa
företag.

. Om inte annat föreskrivs i konstitutionen är stöd, av Artikel -
vilket slag det än är, som ges av en medlemsstat eller med Statligt stöd
förbjudet.
hjälp av statliga medel som snedvrider eller hotar att
snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag
eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden
i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
. Förenligt med den inre marknaden är
Visst stöd
är tillåtet.
a) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under förutsättning att stödet ges utan diskriminering med avseende på varornas ursprung,
b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser,
c) stöd som ges till näringslivet i vissa av de områden i
Förbundsrepubliken Tyskland som påverkats genom
Tysklands delning i den utsträckning stödet är nödvändigt för att uppväga de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom denna delning.
. Som förenligt med den inre marknaden kan anses
Visst stöd
kan vara
a) stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i
tillåtet.
regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där
det råder allvarlig brist på sysselsättning,
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b) stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt
av gemensamt europeiskt intresse eller för att avhjälpa en
allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi,
c) stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar
handeln i negativ riktning i en omfattning som strider
mot det gemensamma intresset,
d) stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet, om
sådant stöd inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom unionen i en omfattning som strider mot det
gemensamma intresset,
e) stöd av annat slag som fastställs i europeiska förordningar eller beslut som antagits av ministerrådet på förslag av kommissionen.
Artikel -
. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaKommissioterna fortlöpande granska alla stödprogram som förenen granskar
kommer i dessa stater. Den skall föreslå medlemsstaterna
statligt stöd.
lämpliga åtgärder som krävs med hänsyn till den inre
marknadens pågående utveckling eller funktion.
. Om kommissionen, efter att ha gett berörda parter
Kommissionen kan
tillfälle att yttra sig, finner att stöd som lämnas av en medbesluta att
lemsstat eller med statliga medel inte är förenligt med den
stöd ska uppinre marknaden enligt artikel -, eller att sådant stöd
hävas.
missbrukas, skall den anta ett europeiskt beslut för att
staten i fråga skall upphäva eller ändra dessa stödåtgärder
inom den tidsfrist som kommissionen fastställer.
Om staten i fråga inte rättar sig efter detta europeiska
Stöd kan tas
upp direkt i
beslut inom föreskriven tid får kommissionen eller andra
domstolen.
berörda medlemsstater, med avvikelse från artiklarna  och -, hänskjuta ärendet direkt till domstolen.
På begäran av en medlemsstat får ministerrådet anta
Ministerrådet
kan enhälligt
ett enhälligt europeiskt beslut som innebär att stöd som
förklara att
denna stat lämnar eller avser att lämna skall anses vara
stöd är tillförenligt med den inre marknaden, med avvikelse från
låtet.
artikel - eller de europeiska förordningar som avses i
artikel -, om ett sådant beslut är motiverat på grund
av exceptionella omständigheter. Om kommissionen i

 

fråga om ett sådant stöd redan har inlett det förfarande
som avses i första stycket av denna punkt, skall kommissionen – i sådana fall där staten har lämnat i en begäran
till ministerrådet – skjuta upp förfarandet till dess att
ministerrådet har tagit ställning till statens begäran.
Om ministerrådet inte har tagit ställning till en sådan
begäran inom tre månader efter det att den lämnats in,
skall kommissionen besluta i ärendet.
. Kommissionen skall av medlemsstaterna underrättas
i så god tid att den kan yttra sig om varje plan på att vidta
eller ändra stödåtgärder. Om den anser att en sådan plan
inte är förenlig med den inre marknaden enligt artikel
-, skall den utan dröjsmål inleda det förfarande som
anges i punkt . Medlemsstaten i fråga får inte genomföra åtgärden förrän detta förfarande lett till ett slutgiltigt
beslut.
. Kommissionen får anta europeiska förordningar
avseende de kategorier av statligt stöd som har fastställts
av ministerrådet i enlighet med artikel - som möjliga
att undanta från förfarandet i punkt .

Ministerrådet får på förslag av kommissionen anta europeiska förordningar för tillämpningen av artiklarna -
och - och för att särskilt fastställa villkoren för tilllämpningen av artikel -. och vilka slag av stödåtgärder som skall vara undantagna från detta förfarande.
Ministerrådet skall besluta efter att ha hört Europaparlamentet.

Avsnitt  – Bestämmelser om skatter

Ingen medlemsstat skall, direkt eller indirekt, på varor
från andra medlemsstater lägga interna skatter eller avgifter, av vilket slag de än är, som är högre än de skatter
eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på liknande
inhemska varor.



Kommissionen ska
underrättas
om statligt
stöd och pröva stödet.

Artikel -

Ministerrådet
kan anta
bestämmelser om statligt stöd.

Artikel -

Inga skatter
som diskriminerar varor
från andra
medlemsstater.
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Vidare skall ingen medlemsstat på varor från andra
medlemsstater lägga sådana interna skatter eller avgifter
som är av sådan art att de indirekt skyddar andra varor.
Artikel - För varor som exporteras från en medlemsstat till någon
annan medlemsstats territorium får interna skatter eller
avgifter inte återbetalas med belopp som överstiger de
interna skatter eller avgifter som direkt eller indirekt lagts
på varorna.
Begränsning
av återbetalning av skatt
vid export.

Artikel - När det gäller andra skatter eller avgifter än omsättningsSkatter vid
skatter, punktskatter och andra indirekta skatter eller avexport och
gifter får befrielse och återbetalning vid export till andra
import.
medlemsstater medges och utjämningsskatter eller utjämningsavgifter vid import från medlemsstaterna tas ut
endast om rådet i förväg genom ett europeiskt beslut som
antagits på förslag av kommissionen för en begränsad tid
har godkänt de planerade åtgärderna.
Artikel -
. I en europeisk lag eller ramlag som antas av ministerEnhällighet i
rådet skall åtgärder fastställas som rör harmonisering av
ministerrådet
lagstiftningen om omsättningsskatter, punktskatter och
vid beslut om
andra indirekta skatter eller avgifter, i den mån en sådan
indirekta
skatter.
harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden fungerar och för att undvika snedvridning
av konkurrensen. Ministerrådet skall besluta enhälligt
efter det att Europaparlamentet samt Ekonomiska och
sociala kommittén har hörts.
. När ministerrådet, som skall besluta enhälligt på
förslag av kommissionen, konstaterar att de åtgärder som
avses i punkt  gäller administrativt samarbete eller bekämpning av skattebedrägeri och skatteflykt skall det med
avvikelse från punkt  besluta med kvalificerad majoritet
när det antar den europeiska lag eller ramlag där dessa
åtgärder fastställs.
Dock kvalificerad majoritet vid beslut
om administrativt samarbete eller
kamp mot
skattefusk.

 

När ministerrådet, som skall besluta med enhällighet på
förslag av kommissionen, konstaterar att åtgärder i fråga
om bolagsskatt gäller administrativt samarbete eller bekämpning av skattebedrägeri och skatteflykt, skall det
med kvalificerad majoritet anta en europeisk lag eller
ramlag där dessa åtgärder fastställs, i den mån de är nödvändiga för att säkerställa att den inre marknaden fungerar och för att undvika snedvridning av konkurrensen.
Lagen eller ramlagen skall antas efter det att Europaparlamentet samt Ekonomiska och sociala kommittén
hörts.

Avsnitt  – Tillnärmning av lagstiftning

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel - skall
bestämmelserna om tillnärmning av sådana lagar och
andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den gemensamma inre marknadens upprättande
eller funktion fastställas i en europeisk ramlag som antas
av ministerrådet. Ministerrådet skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet samt Ekonomiska och sociala kommittén.



Artikel -

Kvalificerad
majoritet vid
beslut om
administrativt
samarbete
eller kamp
mot skattefusk rörande
bolagsbeskattning.

Artikel -

Tillnärmning
av lagar
rörande inre
marknaden.

mentskydd.

. Om inte annat föreskrivs i konstitutionen skall denna Artikel -
Upprättande
artikel tillämpas för att nå de mål som anges i artikel av inre mark. Bestämmelserna om tillnärmning av sådana bestämnaden.
melser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna
som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den
att fungera skall fastställas i europeiska lagar eller ramlagar. Dessa skall antas efter det att Ekonomiska och sociala
kommittén har hörts.
. Punkt  gäller inte bestämmelser om skatter och av- Begränsning.
gifter, bestämmelser om fri rörlighet för personer eller
bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen.
. Kommissionen skall i sina förslag enligt punkt  om
Hög skyddsnivå för hälsa,
hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd utgå
säkerhet
från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling
samt miljösom grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och konsu-
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Nationella
bestämmelser med anledning av
allmän ordning, skydd
av hälsa och
liv, bevarande
av växter eller
miljö- eller
arbetsmiljöskydd.

Kommissionen prövar
nationella
bestämmelser.
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och ministerrådet skall också inom ramen för sina respektive befogenheter sträva efter att nå detta mål.
. Om en medlemsstat efter antagandet av en harmoniseringsåtgärd genom en europeisk lag eller ramlag eller en
europeisk förordning som antas av kommissionen anser
det nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som
grundar sig på väsentliga behov enligt artikel - eller
som avser miljö- eller arbetsmiljöskydd, skall den anmäla
dessa bestämmelser samt skälen för att behålla dem till
kommissionen.
. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt , att om en medlemsstat efter det att rådet
eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd genom en europeisk lag, eller ramlag eller en europeisk förordning som antas av kommissionen anser det
nödvändigt att införa nationella bestämmelser grundade
på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem som
är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om harmoniseringsåtgärden, skall medlemsstaten underrätta kommissionen om de planerade
bestämmelserna samt om skälen för att införa dem.
. Kommissionen skall inom sex månader efter en sådan anmälan som avses i punkterna  och  anta ett europeiskt beslut om att godkänna eller avvisa de nationella
bestämmelserna i fråga sedan den slagit fast huruvida
dessa utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller
innebär förtäckta handelshinder mellan medlemsstaterna
samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den
inre marknadens funktion.
Om kommissionen inte antar ett beslut inom denna
period skall de nationella bestämmelser som avses i
punkterna  och  anses godkända.
Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet
och om det inte finns någon fara för människors hälsa, får
kommissionen meddela den berörda medlemsstaten att
den period som avses i denna punkt kan förlängas med
ytterligare högst sex månader.

 

. Om en medlemsstat i enlighet med punkt  bemyndigas att behålla eller införa nationella bestämmelser som
avviker från en harmoniseringsåtgärd, skall kommissionen omedelbart undersöka om den skall föreslå en anpassning av den åtgärden.
. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem
som rör folkhälsan på ett område som tidigare har varit
föremål för harmoniseringsåtgärder, skall medlemsstaten
göra kommissionen uppmärksam på detta och kommissionen skall omedelbart undersöka om den skall föreslå
lämpliga åtgärder.
. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna - och - kan kommissionen eller någon
av medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till domstolen, om kommissionen eller medlemsstaten anser att
en annan medlemsstat missbrukar befogenheterna enligt
denna artikel.
. Harmoniseringsåtgärderna i denna artikel skall vid
behov omfatta en skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder
som anges i artikel - vidta provisoriska åtgärder, som
skall vara underkastade ett kontrollförfarande från unionens sida.



Ärendet kan
gå direkt till
domstolen.

Skyddsklausul.

Om kommissionen finner att en skillnad mellan medArtikel -
Snedvridning
lemsstaternas bestämmelser i lagar eller andra författav konkurningar framkallar en snedvridning av konkurrensvillkoren rensvillkor.
på den inre marknaden som behöver elimineras, skall den
samråda med de medlemsstater som saken gäller.
Om samrådet inte leder till något avtal skall snedvridningen elimineras genom europeiska ramlagar. Alla övriga lämpliga åtgärder enligt denna konstitution får vidtas.
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Artikel -
. När det finns anledning att befara att antagande eller
En medlemsändring av en nationell bestämmelse i lag eller annan förstat är skylfattning skall framkalla en snedvridning enligt artikel dig att samrå, skall den medlemsstat som vill anta eller ändra beda med kommissionen om
stämmelsen samråda med kommissionen. Efter samråd
konkurrensmed medlemsstaterna skall kommissionen rikta en revillkoren kan
kommendation till de berörda medlemsstaterna om åtsnedvridas.
gärder som kan vara lämpliga för att undvika snedvridningen.
. Om en medlemsstat som vill införa eller ändra nationella bestämmelser inte följer den rekommendation som
kommissionen riktat till den, skall det vid tillämpningen
av artikel - inte krävas av de övriga medlemsstaterna
att de ändrar sina nationella bestämmelser för att eliminera snedvridningen. Bestämmelserna i artikel - skall
inte tillämpas, om en medlemsstat som inte har tagit
hänsyn till kommissionens rekommendation framkallar
en snedvridning som är skadlig endast för den medlemsstaten.
Artikel - Inom ramen för förverkligandet av den inre marknaden
Skydd för
skall det fastställas åtgärder i europeiska lagar eller ramlaimmateriella
gar för att skapa europeiska rättigheter som säkerställer
rättigheter.
ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen
och för att upprätta centraliserade system för beviljande
av tillstånd, samordning och kontroll på unionsnivå.
Frågor om språkanvändningen i samband med dessa
Enhällighet
beträffande
europeiska rättigheter skall fastställas i en europeisk lag
språkanvändsom skall antas av ministerrådet. Detta skall besluta med
ning.
enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

Kapitel II – Ekonomisk och monetär politik
Artikel -
. För att de mål som anges i artikel - skall uppnås
skall medlemsstaternas och unionens verksamhet, på de
villkor som anges i konstitutionen, innefatta bedrivandet
av en ekonomisk politik som baseras på en nära samordSamordning
av ekonomisk
politik.

 

ning av medlemsstaternas ekonomiska politik, på den inre
marknaden och på fastställda gemensamma mål och som
bedrivs enligt principen om en öppen marknadsekonomi
med fri konkurrens.
. Parallellt med detta och på de villkor och enligt de
förfaranden som anges i konstitutionen skall denna verksamhet omfatta en gemensam valuta, euron, samt fastställande och bedrivande av en gemensam penning- och
valutapolitik; denna politik skall ha som huvudmål att
upprätthålla prisstabilitet och att, utan att detta mål åsidosätts, understödja den allmänna ekonomiska politik
som bedrivs inom unionen, i överensstämmelse med
principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.
. Denna verksamhet från medlemsstaternas och unionens sida förutsätter att följande vägledande principer
iakttas: prisstabilitet, sunda offentliga finanser och monetära förhållanden samt en stabil betalningsbalans.

Avsnitt  – Ekonomisk politik

Medlemsstaterna skall föra sin ekonomiska politik så att
de bidrar till att förverkliga unionens mål, såsom dessa
definieras i artikel - och inom ramen för de allmänna
riktlinjer som avses i artikel -.. Medlemsstaterna
och unionen skall handla i överensstämmelse med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens
som främjar en effektiv resursfördelning, och i enlighet
med principerna i artikel -.

. Medlemsstaterna skall betrakta den ekonomiska
politiken som en fråga av gemensamt intresse och samordna denna politik inom ministerrådet i enlighet med
bestämmelserna i artikel -.
. Ministerrådet skall på rekommendation av kommissionen utarbeta ett utkast till allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik och rapportera sina resultat till Europeiska rådet.



Euron.
Gemensam
penning- och
valutapolitik.

Prisstabilitet,
sunda offentliga finanser.

Artikel -

Öppen marknadsekonomi
med fri konkurrens.

Artikel -

Ekonomiska
politiken
gemensamt
intresse.
Allmänna riktlinjer för den
ekonomiska
politiken.
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Europeiska rådet skall på grundval av ministerrådets
rapport diskutera en slutsats om de allmänna riktlinjerna
för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik.
Ministerrådet skall på grundval av denna slutsats anta en
rekommendation om de allmänna riktlinjerna. Ministerrådet skall underrätta Europaparlamentet.
. För att säkerställa en närmare samordning av den
ekonomiska politiken och en varaktig konvergens mellan
medlemsstaternas ekonomiska utfall skall ministerrådet
på grundval av rapporter från kommissionen övervaka
den ekonomiska utvecklingen i varje medlemsstat och
inom unionen samt den ekonomiska politikens överensstämmelse med de allmänna riktlinjer som avses i
punkt , och regelbundet göra en samlad bedömning.
För denna multilaterala övervakning skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om viktiga åtgärder som de har vidtagit inom ramen för sin ekonomiska
politik och andra upplysningar som de anser nödvändiga.
. Om det inom ramen för förfarandet enligt punkt 
visar sig att en medlemsstats ekonomiska politik inte är
förenlig med de allmänna riktlinjer som avses i punkt ,
eller att det finns risk för att denna politik kan äventyra
den ekonomiska och monetära unionens funktion, får
kommissionen varna den berörda medlemsstaten. Ministerrådet får på rekommendation av kommissionen lämna
de rekommendationer som behövs till den berörda medlemsstaten. Ministerrådet får på förslag av kommissionen
besluta att offentliggöra rekommendationerna.
Inom ramen för denna punkt skall ministerrådet besluta utan att ta hänsyn till hur den berörda medlemsstatens
företrädare röstar, och med kvalificerad majoritet definierad som majoriteten av de övriga medlemsstaternas röster, som skall representera minst tre femtedelar av befolkningen i dessa medlemsstater.
. Ministerrådets ordförande och kommissionen skall
rapportera resultaten av den multilaterala övervakningen
till Europaparlamentet. Ministerrådets ordförande kan
anmodas att framträda inför den behöriga kommittén hos

 

Europaparlamentet, om ministerrådet har offentliggjort
sina rekommendationer.
. Närmare föreskrifter om det multilaterala övervakningsförfarande som avses i punkterna  och  får fastställas i europeiska lagar.



. Utan att det påverkar tillämpningen av andra förfaArtikel -
Åtgärder
randen som föreskrivs i konstitutionen får ministerrådet
om allvarliga
på förslag av kommissionen anta ett europeiskt beslut om försörjningsfastställande av lämpliga åtgärder med hänsyn till det
problem eller
naturkataekonomiska läget, särskilt om det uppstår allvarliga förstrofer.
sörjningsproblem i fråga om vissa varor.
. Om en medlemsstat har svårigheter eller allvarligt
hotas av stora svårigheter till följd av naturkatastrofer eller
osedvanliga händelser utanför dess kontroll, får ministerrådet på förslag av kommissionen anta ett europeiskt beslut som på vissa villkor beviljar den berörda medlemsstaten ekonomiskt bistånd från unionen. Ministerrådets ordförande skall underrätta Europaparlamentet om detta.

. Det är förbjudet för Europeiska centralbanken och
Artikel -
Förbud mot
medlemsstaternas centralbanker (nedan kallade »natioövertrassenella centralbanker«) att ge unionens institutioner, organ
ring.
eller myndigheter, centrala, regionala, lokala eller andra
myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga
företag i medlemsstaterna rätt att övertrassera sina konton
eller att ge dem andra former av krediter; detsamma gäller
Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas förvärv av skuldförbindelser direkt från dem.
. Bestämmelserna i punkt  skall inte gälla offentligt
ägda kreditinstitut som skall behandlas av de nationella
centralbankerna och Europeiska centralbanken på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller tillförseln av
centralbankreserver.

. Alla åtgärder och bestämmelser som ger unionens in- Artikel -
Positiv särstitutioner, organ eller myndigheter, centrala, regionala,
behandling
lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga
förbjuden.
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organ eller offentliga företag i medlemsstaterna en positiv
särbehandling hos finansinstitut är förbjudna i den mån
de inte är baserade på tillsynsmässiga hänsyn.
. Ministerrådet får på förslag av kommissionen anta
europeiska förordningar och beslut som fastställer definitioner för tillämpningen av det förbud som avses i
punkt . Det skall besluta efter att ha hört Europaparlamentet.
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Artikel -
Unionen ska
inte ansvara
för en medlemsstats
förpliktelser.
En medlemsstat ska inte
ansvara för
annan medlemsstats förpliktelser.

. Unionen skall inte ansvara för eller åta sig förpliktelser som har ingåtts av centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i en medlemsstat, dock utan att detta påverkar
ömsesidiga finansiella garantier för det gemensamma
genomförandet av ett visst projekt. En medlemsstat skall
inte ansvara för att åta sig förpliktelser som har ingåtts av
centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra
offentligrättsliga organ eller offentliga företag i en annan
medlemsstat, dock utan att detta påverkar ömsesidiga
finansiella garantier för det gemensamma genomförandet
av ett visst projekt.
. Ministerrådet får på förslag av kommissionen anta
europeiska förordningar och beslut som närmare fastställer definitioner för tillämpningen av de förbud som avses
i artikel - och i denna artikel. Ministerrådet skall
besluta efter att ha hört Europaparlamentet.

Artikel -
. Medlemsstaterna skall undvika alltför stora underAlltför stora
skott i den offentliga sektorns finanser.
underskott
. Kommissionen skall övervaka utvecklingen av budska undvikas.
getsituationen och den offentliga sektorns skuldsättning i
Kommissionen ska övermedlemsstaterna för att upptäcka allvarliga fel. Den skall
vaka offentlisärskilt undersöka om budgetdisciplin iakttas på grundval
ga finanser.
av följande två kriterier:
Underskott
och skuld får
a) Huruvida andelen av det förväntade eller faktiska
inte vara för
underskottet i den offentliga sektorns finanser i procent
stora.
av bruttonationalprodukten överstiger ett visst referensvärde, såvida inte

 

i) detta procenttal har minskat väsentligt och kontinuerligt och nått en nivå som ligger nära referensvärdet, eller
ii) referensvärdet endast undantagsvis och övergående
överskrids och procenttalet fortfarande ligger nära referensvärdet.
b) Huruvida skuldsättningen i den offentliga sektorn
i procent av bruttonationalprodukten överstiger ett visst
referensvärde såvida inte detta procenttal minskar i tillräcklig utsträckning och närmar sig referensvärdet i tillfredsställande takt.
Referensvärdena anges i protokollet om förfarandet vid
alltför stora underskott.
. Om en medlemsstat inte uppfyller de krav som gäller
enligt det ena av eller båda dessa kriterier, skall kommissionen utarbeta en rapport. I sin rapport skall kommissionen även beakta om den offentliga sektorns underskott
överstiger utgifterna för de offentliga investeringarna
samt alla övriga faktorer av betydelse, inbegripet medlemsstatens ekonomiska och budgetmässiga läge på
medellång sikt.
Kommissionen kan också utarbeta en rapport även om
kraven är uppfyllda enligt kriterierna, om den anser att
det finns risk för ett alltför stort underskott i en medlemsstat.
. Ekonomiska och finansiella kommittén skall yttra sig
över kommissionens rapport.
. Om kommissionen anser att det finns eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat skall kommissionen avge ett yttrande till den medlemsstaten.
. Ministerrådet skall på förslag av kommissionen, med
beaktande av eventuella synpunkter från den berörda
medlemsstaten, efter en allsidig bedömning avgöra om
underskottet är alltför stort. Om detta är fallet skall det i
enlighet med samma förfarande ge rekommendationer
till den berörda medlemsstaten i syfte att få denna situation att upphöra inom en viss tid. Om inte annat följer av
punkt  skall sådana rekommendationer inte offentliggöras.



Kommissionen utarbetar
rapport om
kraven inte
uppfylls.

Yttrande eller
rekommendation till berörd
medlemsstat.
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Inom ramen för denna punkt skall ministerrådet besluta utan att ta hänsyn till hur den berörda medlemsstatens
företrädare röstar medräknas och med kvalificerad majoritet definierad som majoriteten av de övriga medlemsstaternas röster, som skall representera minst tre femtedelar
av befolkningen i dessa stater.
. Ministerrådet skall på rekommendation av kommissionen anta de europeiska beslut och rekommendationer
som avses i punkterna -. Rådet skall besluta utan att
den berörda medlemsstatens röst medräknas och med
kvalificerad majoritet definierad som majoriteten av de
övriga medlemsstaterna, som skall företräda minst tre
femtedelar av befolkningen i dessa stater.
. Om ministerrådet finner att dess rekommendationer
inte har resulterat i några effektiva åtgärder inom den
fastställda tiden, får rådet offentliggöra rekommendationerna.
. Om en medlemsstat inte heller i fortsättningen följer
ministerrådets rekommendationer, får ministerrådet anta
ett europeiskt beslut för att förelägga medlemsstaten att
inom en fastställd tidsfrist vidta de åtgärder för att minska
underskottet som ministerrådet anser nödvändiga för att
komma till rätta med situationen.
I sådana fall får ministerrådet begära att den berörda
medlemsstaten skall lämna in rapporter enligt en fastställd tidsplan för att göra det möjligt att granska medlemsstatens anpassningssträvanden.
. Så länge en medlemsstat inte följer ett europeiskt
beslut som har antagits enligt punkt , kan ministerrådet
allt efter omständigheterna besluta att tillämpa eller skärpa en eller flera av följande åtgärder:
a) Att kräva att den berörda medlemsstaten offentliggör
de ytterligare uppgifter som ministerrådet närmare anger,
innan medlemsstaten utger obligationer och andra värdepapper.
b) Att begära av Europeiska investeringsbanken att den
omprövar sin utlåningspolitik gentemot den berörda
medlemsstaten.

 

c) Att kräva att den berörda medlemsstaten räntelöst
deponerar ett belopp av lämplig storlek hos unionen, till
dess att ministerrådet anser att det alltför stora underskottet har korrigerats.
d) Att förelägga böter av lämplig storlek.
Ministerrådets ordförande skall underrätta Europaparlamentet om de åtgärder som det beslutar om.
. Ministerrådet skall upphäva samtliga eller vissa av
åtgärderna enligt punkterna  och -, om det anser att
det alltför stora underskottet i den berörda medlemsstaten har korrigerats. Om ministerrådet tidigare har offentliggjort rekommendationer skall det, så snart ett beslut
enligt punkt  har upphävts, avge en offentlig förklaring
om att det inte längre finns ett alltför stort underskott i
den berörda medlemsstaten.
. Den rätt att föra talan som anges i artiklarna -
och - får inte utövas med avseende på punkterna
– samt  och .
. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av det förfarande som beskrivs i denna artikel.
Lämpliga bestämmelser som ersätter det nämnda
protokollet skall fastställas i en europeisk lag som antas
av ministerrådet. Det skall besluta med enhällighet efter
att ha hört Europaparlamentet och Europeiska centralbanken.
Om inte annat följer av övriga bestämmelser i denna
punkt skall ministerrådet på förslag av kommissionen
anta europeiska förordningar och beslut där närmare
regler och definitioner för tillämpningen av det nämnda
protokollet fastställs. Rådet skall besluta efter att ha hört
Europaparlamentet.



Upphävande
av åtgärder
om det alltför
stora underskottet korrigerats.
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Artikel -
. Huvudmålet för Europeiska centralbankssystemet
Huvudmålet
skall vara att upprätthålla prisstabilitet. Utan att åsidosätför ECBS:
ta detta mål skall Europeiska centralbankssystemet stödja
upprätthålla
den allmänna ekonomiska politiken inom unionen i syfte
prisstabilitet.
att bidra till att förverkliga unionens mål enligt artikel .
Europeiska centralbankssystemet skall handla i överensstämmelse med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar en effektiv resursfördelning, och iaktta de principer som anges i artikel -.
. Europeiska centralbankssystemets grundläggande
Uppgifter
för ECBS.
uppgifter skall vara att
a) utforma och genomföra unionens monetära politik,
b) genomföra valutatransaktioner enligt bestämmelserna i artikel -,
c) inneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver,
d) främja ett väl fungerande betalningssystem.
. Punkt  c skall inte beröra medlemsstaternas regeringars innehav och förvaltning av rörelsemedel i utländsk valuta.
. Europeiska centralbanken skall höras
ECBS ska
höras om unia) om varje förslag till unionsrättsakt inom sitt behörigonsrättsakter
hetsområde,
och om natiob) av nationella myndigheter om varje förslag till rättsnella rättsregler.
regler inom sitt behörighetsområde, dock inom de ramar
och på de villkor som fastställs av ministerrådet enligt förfarandet i artikel -..
Europeiska centralbanken får i frågor inom sitt behörighetsområde avge yttranden till unionens institutioner,
organ eller myndigheter eller till nationella myndigheter.
. Europeiska centralbankssystemet skall medverka till
att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin
politik för tillsyn över kreditinstitut och det finansiella
systemets stabilitet.
. Europeiska centralbanken får i europeiska lagar tilldelas särskilda uppgifter i samband med tillsynen över
kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av

 

försäkringsföretag. Den skall antas efter det att Europeiska centralbanken har hörts.



. Europeiska centralbanken skall ha ensamrätt att tillå- Artikel -
Utgivning av
ta utgivning av eurosedlar inom unionen. Europeiska
eurosedlar
centralbanken och de nationella centralbankerna får ge ut och eurosådana sedlar. Endast sedlar utgivna av Europeiska cenmynt.
tralbanken och de nationella centralbankerna skall vara
lagliga betalningsmedel inom unionen.
. Medlemsstaterna får ge ut euromynt i den omfattning som godkänns av Europeiska centralbanken. Ministerrådet får på förslag av kommissionen anta europeiska
förordningar om fastställande av åtgärder för att harmonisera valörerna och de tekniska specifikationerna för alla
mynt som skall sättas i omlopp i den utsträckning som
detta är nödvändigt för att säkerställa myntens smidiga
omlopp inom unionen. Ministerrådet skall besluta efter
det att Europaparlamentet och Europeiska centralbanken
har hörts.

. Europeiska centralbankssystemet skall bestå av Euro- Artikel -
ECBS består
peiska centralbanken och de nationella centralbankerna.
av ECB och
. Europeiska centralbanken skall vara en juridisk
de nationella
person.
centralbankerna.
. Europeiska centralbankssystemet skall ledas av
Europeiska centralbankens beslutande organ som skall
vara Europeiska centralbankens råd och direktionen.
. Europeiska centralbankssystemets stadga fastställs i Stadgan för
protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssyste- ECBS fastställs i protomet och Europeiska centralbanken.
koll, som del. Artiklarna ., ., ., , , ., , ,  ,
vis får ändras
genom euro.. ., ., ., . a och  i Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadga får peiska lagar.
ändras genom europeiska lagar
a) på förslag av kommissionen efter det att Europeiska
centralbanken har hörts, eller
b) på rekommendation av Europeiska centralbanken
efter det att kommissionen har hörts.
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. Ministerrådet skall anta europeiska förordningar och
beslut om fastställande av de åtgärder som avses i artiklarna , ., ., , ., ., . och . i Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens
stadga. Ministerrådet skall besluta efter att ha hört Europaparlamentet
a) på förslag av kommissionen och efter att ha hört
Europeiska centralbanken, eller
b) på rekommendation av Europeiska centralbanken
och efter att ha hört kommissionen.
Artikel - Då de utövar de befogenheter och fullgör de uppgifter och
Instruktionsskyldigheter som har tilldelats dem genom konstitutionen
förbud.
samt Europeiska centralbankssystemets och Europeiska
centralbankens stadga skall varken Europeiska centralbanken eller någon nationell centralbank eller någon medlem
av deras beslutande organ begära eller ta emot instruktioner från unionens institutioner, organ eller myndigheter
från medlemsstaternas regeringar eller från något annat organ. Unionens institutioner, organ och myndigheter samt
medlemsstaternas regeringar förbinder sig att respektera
denna princip och att inte försöka påverka medlemmarna
av Europeiska centralbankens eller de nationella centralbankernas beslutande organ när de fullgör sina uppgifter.
Artikel - Varje medlemsstat skall säkerställa att dess nationella lagstiftning, inbegripet stadgan för dess nationella centralbank, är förenlig med konstitutionen samt Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadga.
Nationell lagstiftning ska
anpassas.

Artikel -
. För att fullgöra de uppgifter som har anförtrotts Europeiska centralbankssystemet skall Europeiska centralbanken i enlighet med bestämmelserna i konstitutionen
och på de villkor som anges i Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadga anta
a) europeiska förordningar i den utsträckning som behövs för att genomföra de uppgifter som anges i artikel
. första strecksatsen, artiklarna .,  eller . i
ECB kan anta
europeiska
förordningar
och beslut
samt rekommendationer
och yttranden.

 

Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadga samt i de fall som anges i de europeiska förordningar och beslut som avses i artikel -.,
b) de europeiska beslut som behövs för att fullgöra de
uppgifter som har anförtrotts Europeiska centralbankssystemet genom konstitutionen samt Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadga,
c) rekommendationer och yttranden.
. Europeiska centralbanken kan besluta att offentliggöra sina europeiska beslut, rekommendationer och yttranden.
. Ministerrådet skall enligt förfarandet i artikel . anta europeiska förordningar som fastställer inom
vilka gränser och på vilka villkor Europeiska centralbanken har rätt att förelägga företag böter eller viten om de
inte uppfyller sina förpliktelser enligt Europeiska centralbankens europeiska förordningar och beslut.

Utan att det påverkar Europeiska centralbankens befogenheter skall nödvändiga bestämmelser för att använda
euron som medlemsstaternas gemensamma valuta fastställas i europeiska lagar eller ramlagar. Dessa skall antas
efter det att Europeiska centralbanken ha hörts.

Avsnitt  – Institutionella bestämmelser



Artikel -

Bestämmelser om euron.

. Europeiska centralbankens råd skall bestå av EuroArtikel -
peiska centralbankens direktionsledamöter samt cheferna ECB:s råd.
för de nationella centralbankerna i medlemsstater utan
undantag i den mening som avses i artikel -.
ECB:s
. a) Direktionen skall bestå av ordföranden, vice orddirektion.
föranden och fyra andra ledamöter.
b) Ordföranden, vice ordföranden och de övriga direktionsledamöterna skall på rekommendation av ministerrådet, som skall ha hört Europaparlamentet och Europeiska centralbankens råd, utses genom överenskommelse
mellan medlemsstaternas regeringar på stats- eller regeringschefsnivå bland personer vars auktoritet och yrkeser-
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farenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända.
Deras mandattid är åtta år, och mandatet kan inte förnyas.
Endast medborgare i medlemsstaterna får vara direktionsledamöter.
Artikel -
. Ministerrådets ordförande och en ledamot av komMinistermissionen får delta utan rösträtt i sammanträdena med
rådets ordEuropeiska centralbankens råd.
förande och
Ministerrådets ordförande får lägga fram förslag för
en kommissionär får delbehandling i Europeiska centralbanksrådet.
ta utan röst. Europeiska centralbankens ordförande skall inbjurätt i samdas att delta i ministerrådets sammanträden när detta bemanträden i
ECB:s råd.
handlar frågor som rör mål och uppgifter för Europeiska
centralbankssystemet.
. Europeiska centralbanken skall till EuropaparlamenECB:s rapporteringstet, ministerrådet och kommissionen samt till Europeiska
skyldighet.
rådet överlämna en årsrapport om verksamheten inom
Europeiska centralbankssystemet och om den monetära
politiken under det föregående och det innevarande året.
Europeiska centralbankens ordförande skall lägga fram
denna rapport för ministerrådet och Europaparlamentet
som kan hålla en allmän debatt på grundval av rapporten.
Europeiska centralbankens ordförande och övriga direktionsledamöter kan på begäran av Europaparlamentet
eller på eget initiativ höras av Europaparlamentets behöriga kommittéer.
Europaparlamentet kan
höra ECB:s
direktion.

Artikel -
. För att främja samordningen av medlemsstaternas
Ekonomiska
politik i den utsträckning som är nödvändig för den inre
och finansielmarknadens funktion upprättas härmed en ekonomisk
la kommittén.
och finansiell kommitté.
. Denna kommitté skall ha till uppgift att
a) på begäran av ministerrådet eller kommissionen eller
på eget initiativ avge yttranden till dessa institutioner,
b) följa den ekonomiska och finansiella situationen i
medlemsstaterna och inom unionen och regelbundet
zrapportera om detta till ministerrådet och kommissio-

 

nen, särskilt i fråga om finansiella relationer med tredje
land och internationella institutioner,
c) utan att det påverkar tillämpningen av artikel -
medverka vid förberedelsen av ministerrådets arbete enligt artikel -, artikel -.– och , artiklarna , -, artikel -, artikel --., -., artikel -.-, artikel -, -, artikel -.- och
-, artikel -.-, artikel - och - och
utföra andra rådgivande och förberedande uppgifter på
uppdrag av ministerrådet,
d) minst en gång om året granska situationen i fråga
om kapitalrörelser och friheten att utföra betalningar mot
bakgrund av tillämpningen av konstitutionen och av unionens akter; granskningen skall omfatta alla åtgärder som
avser kapitalrörelser och betalningar; kommittén skall
rapportera till kommissionen och ministerrådet om resultatet av denna granskning.
Varje medlemsstat, kommissionen och Europeiska centralbanken skall var för sig utse högst två medlemmar av
kommittén.
. Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta
ett europeiskt beslut om närmare bestämmelser om sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén. Ministerrådet skall besluta efter att ha hört Europeiska centralbanken och denna kommitté. Ministerrådets
ordförande skall underrätta Europaparlamentet om sådana beslut.
. Utöver de uppgifter som anges i punkt  skall kommittén, om och så länge som det finns medlemsstater
med undantag i den mening som avses i artikel -,
följa den monetära och finansiella situationen och det
allmänna betalningssystemet i dessa medlemsstater och
regelbundet rapportera om detta till ministerrådet och
kommissionen.

I frågor som faller inom tillämpningsområdet för artiklarna -., artikel - med undantag av punkt ,
artiklarna -, -, - och artikel -. och



Artikel -

Begäran om
förslag från
kommissionen.
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artikel -, kan ministerrådet eller en medlemsstat
begära av kommissionen att den lägger fram en rekommendation eller ett förslag, allt efter omständigheterna.
Kommissionen skall behandla en sådan begäran och utan
dröjsmål förelägga ministerrådet sina slutsatser.

Avsnitt  a – Särskilda bestämmelser för de
medlemsstater som ingår i euroområdet
Artikel -
. För att den ekonomiska och monetära unionen skall
Särskilda
fungera smidigt, och i enlighet med relevanta bestämmelbestämmelser i konstitutionen, skall bestämmelser för de medlemsser för eurostater som är medlemmar i euroområdet antas för att
länderna
rörande buda) stärka samordningen av dessa staters budgetdisciplin
getdisciplin
och
övervakningen av denna,
och riktlinjer
b) för dem utarbeta riktlinjer för den ekonomiska poliför ekonomiska politiken.
tiken och se till att dessa överensstämmer med de riktlinjer som har antagits för hela unionen, samt se till att de
övervakas.
. När det gäller de bestämmelser som avses i punkt 
Bara euroländerna
får endast de medlemmar i ministerrådet rösta som förefår rösta.
träder medlemsstater som ingår i euroområdet. Kvalificerad majoritet skall definieras som majoriteten av rösterna
från företrädarna för de medlemsstater som ingår i euroområdet, representerande minst tre femtedelar av befolkningen i dessa stater. Enhällighet mellan dessa medlemmar av ministerrådet fordras för en rättsakt som kräver
enhällighet.
Artikel - Arrangemang för möten mellan ministrar i de medlemsstater som ingår i euroområdet skall fastställas i ett protokoll om eurogruppen.
Protokoll om
eurogruppen.

Artikel -
. I syfte att säkerställa eurons plats i det internationella
valutasystemet skall ministerrådet på förslag av kommissionen, och efter att ha hört Europeiska centralbanken,
anta ett europeiskt beslut om fastställande av gemensamma ståndpunkter avseende frågor som är av särskilt inEuron i det
internationella valutasystemet.

 

tresse för den ekonomiska och monetära unionen inom
de berörda internationella finansinstitutionerna och
finanskonferenserna.
. När det gäller de bestämmelser som avses i denna
artikel får endast de medlemmar i ministerrådet rösta
som företräder medlemsstater som ingår i euroområdet.
Kvalificerad majoritet skall definieras som majoriteten av
rösterna från företrädarna för de medlemsstater som ingår i euroområdet, representerande minst tre femtedelar
av befolkningen i dessa stater. Enhällighet mellan dessa
medlemmar av ministerrådet fordras för en rättsakt som
kräver enhällighet.
. Ministerrådet får på förslag av kommissionen anta
lämpliga bestämmelser för att säkerställa enad representation inom de berörda internationella finansinstitutionerna och finanskonferenserna. Bestämmelserna i punkterna  och  avseende förfarande skall tillämpas.

Avsnitt  – Övergångsbestämmelser



Bara euroländerna
får rösta.

. De medlemsstater beträffande vilka ministerrådet
Artikel -
inte har beslutat att de uppfyller de nödvändiga villkoren Länder som
inte infört
för införandet av euron skall nedan betecknas som »med- euron är
lemsstater med undantag«.
»medlemsstater med
. Följande bestämmelser i konstitutionen skall inte
undantag«.
tillämpas på medlemsstater med undantag:
a) Antagande av delar av de stora riktlinjerna för den
Bestämmelser som inte
ekonomiska politiken som rör euroområdet generellt
gäller för
(artikel -.).
medlemsb) Medlen för att avhjälpa alltför stora underskott
stater med
undantag.
(artikel -. och -.).
c) Målen och uppgifterna för det europeiska centralbankssystemet (artikel -.– och -.).
d) Euroutgivning (artikel -).
e) Europeiska centralbankens rättsakter (artikel -).
f) Åtgärder som gäller användningen av euron (artikel
-).
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g) Avtal om valuta och andra åtgärder i fråga om valutapolitiken (artikel -).
h) Utnämning av ledamöterna i Europeiska centralbankens direktion (artikel -. b).
I de artiklar som avses ovan skall därför med »medlemsstater« avses »medlemsstater utan undantag«.
. Medlemsstater med undantag och deras nationella
centralbanker skall undantas från rättigheter och skyldigheter inom ramen för det europeiska centralbankssystemet, i enlighet med kapitel  i Europeiska centralbankssystemets och Europeiska centralbankens stadga.
. Medlemmar av ministerrådet som företräder medlemsstater med undantag får inte rösta när ministerrådet
antar åtgärder enligt de artiklar som räknas upp i punkt .
Kvalificerad majoritet skall definieras som majoriteten av
rösterna från företrädarna för medlemsstater utan undantag, som skall representera minst tre femtedelar av befolkningen i dessa stater. Enhällighet mellan dessa medlemsstater fordras för en rättsakt som kräver enhällighet.

Artikel -
. Minst en gång vartannat år eller på begäran av en
Konvergensmedlemsstat med undantag skall kommissionen och Eukriterierna.
ropeiska centralbanken rapportera till ministerrådet om
hur medlemsstaterna med undantag fullgör sina förpliktelser för att förverkliga den ekonomiska och monetära
unionen. Dessa rapporter skall innefatta en granskning av
i vilken utsträckning som var och en av dessa medlemsstaters nationella lagstiftning, inklusive stadgan för dess centralbank, är förenlig med artiklarna - och - och
med Europeiska centralbankssystemets och Europeiska
centralbankens stadga. I rapporterna skall det också granskas om en hög grad av varaktig konvergens har uppnåtts;
detta skall ske genom en analys av i vad mån var och en av
dessa medlemsstater har uppfyllt följande kriterier:
a) En hög grad av prisstabilitet; detta skall framgå av att
inflationstakten ligger nära den i de högst tre medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga om prisstabilitet.

 

b) En hållbar finansiell ställning för den offentliga
sektorn; detta skall framgå av att den offentliga sektorns
finanser inte uppvisar ett underskott som är alltför stort
enligt bestämmelserna i artikel -..
c) Iakttagande av det normala fluktuationsutrymmet
enligt växelkursmekanismen under minst två år utan devalvering i förhållande till euron.
d) Varaktighet i den konvergens som medlemsstaten
med undantag har uppnått och i dess deltagande i växelkursmekanismen, vilket skall komma till uttryck i den
långfristiga räntenivån.
De fyra kriterier som anges i denna punkt och de tider
under vilka de skall uppfyllas, beskrivs närmare i protokollet om konvergenskriterierna. Kommissionens och
Europeiska centralbankens rapporter skall också ta hänsyn resultaten av marknadsintegrationen, situationen för
och utvecklingen av bytesbalansen samt utvecklingen av
enhetsarbetskostnader och andra prisindex.
. Efter att ha hört Europaparlamentet och efter överläggningar i Europeiska rådet skall ministerrådet på förslag av kommissionen anta ett europeiskt beslut i vilket
det fastställs vilka medlemsstater med undantag som
uppfyller de nödvändiga villkoren på grundval av kriterierna i punkt  samt upphäva de berörda medlemsstaternas undantag.
. Om beslut fattas enligt förfarandet i punkt  om att
upphäva ett undantag skall ministerrådet på förslag av
kommissionen och genom enhälligt beslut av de medlemmar av ministerrådet som företräder medlemsstater utan
undantag och den berörda medlemsstaten, anta europeiska förordningar eller beslut om oåterkalleligt fastställande
av den kurs till vilken euron skall ersätta den berörda
medlemsstatens valuta samt om fastställande av de övriga
åtgärder som behövs för att införa euron som enda valuta
i den medlemsstaten. Ministerrådet skall besluta efter att
ha hört Europeiska centralbanken.



Upphävande
av undantag.

Fastställande
av kurs gentemot euron.
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Artikel -
. Om och så länge som det finns medlemsstater med
ECB:s allmänundantag, och utan att det påverkar tillämpningen av artina råd inklukel -., skall det allmänna råd för Europeiska centralderar medbanken som avses i artikel  i Europeiska centralbankslemsstater
med undansystemets och Europeiska centralbankens stadga upprättag.
tas som Europeiska centralbankens tredje beslutande organ.
. Om och så länge som det finns medlemsstater med
ECB:s uppgifter beträffanundantag skall Europeiska centralbanken när det gäller
de medlemsdessa medlemsstater
stater med
a) stärka samarbetet mellan de nationella centralbanundantag.
kerna,
b) stärka samordningen av medlemsstaternas monetära
politik med målet att säkerställa prisstabilitet,
c) övervaka växelkursmekanismens funktion,
d) samråda om frågor som ligger inom de nationella
centralbankernas behörighet och som inverkar på finansinstitutens och de finansiella marknadernas stabilitet,
e) utöva de uppgifter som tidigare ankom på Europeiska fonden för monetärt samarbete, vilka förut tagits över
av Europeiska monetära institutet.
Artikel - Varje medlemsstat med undantag skall behandla sin
Valutapolitik.
valutapolitik som en fråga av gemensamt intresse. Därvid
staten skall ta hänsyn till erfarenheterna från samarbetet
inom ramen för växelkursmekanismen.
Artikel -
. Om en medlemsstat med undantag har svårigheter
eller allvarligt hotas av svårigheter i fråga om sin
betalningsbalans, antingen som följd av en obalans i betalningsbalansen som helhet eller till följd av beskaffenheten av den valuta som staten förfogar över, och om sådana
svårigheter särskilt riskerar att äventyra den inre marknadens funktion eller genomförandet av den gemensamma
handelspolitiken, skall kommissionen genast undersöka
situationen i den staten och de åtgärder som staten har
vidtagit eller med anlitande av alla de medel som den förfogar över kan vidta enligt konstitutionen. Kommissionen
Åtgärder kan
vidtas om
svårigheter i
betalningsbalansen hos en
medlemsstat
med undantag äventyrar
inre marknadens funktion
eller den
gemensamma handelspolitiken.

 

skall ange de åtgärder som den rekommenderar
medlemsstaten att vidta.
Om åtgärder som vidtagits av en medlemsstat med undantag och de åtgärder som föreslagits av kommissionen
inte visar sig vara tillräckliga för att komma till rätta med
uppkomna eller hotande svårigheter, skall kommissionen
efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén
rekommendera ministerrådet att bevilja ömsesidigt bistånd och föreslå lämpliga former för detta.
Kommissionen skall regelbundet underrätta ministerrådet om situationen och dess utveckling.
. Ministerrådet skall besluta om sådant ömsesidigt bistånd; det skall anta europeiska förordningar eller beslut
som anger villkoren för och den närmare utformningen
av biståndet. Detta bistånd kan bestå av
a) ett samordnat uppträdande gentemot andra internationella organisationer som medlemsstater med undantag
kan vända sig till,
b) nödvändiga åtgärder för att undvika omläggning av
handeln när den medlemsstat med undantag som befinner sig i svårigheter upprätthåller eller återinför kvantitativa restriktioner gentemot tredje land,
c) beviljande av begränsade krediter från andra medlemsstater, under förutsättning att dessa ger sitt samtycke.
. Om det ömsesidiga bistånd som kommissionen
rekommenderat inte beviljas av ministerrådet eller om
beviljat ömsesidigt bistånd och vidtagna åtgärder är otillräckliga, skall kommissionen bemyndiga den medlemsstat med undantag som befinner sig i svårigheter att vidta
skyddsåtgärder för vilka kommissionen skall fastställa
villkoren och den närmare utformningen.
Ministerrådet får återkalla ett sådant bemyndigande
eller ändra villkoren och den närmare utformningen.
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Artikel -
. Om en plötslig kris inträffar i fråga om betalningsbaEn medlemslansen och en akt enligt artikel -. inte antas omedelstat med
bart, får en medlemsstat med undantag i förebyggande
undantag får
syfte vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Sådana åtgärder
vidta skyddsåtgärder om
skall medföra minsta möjliga störningar av den inre marken plötslig
nadens funktion och får inte gå utöver vad som är helt
kris i betalnödvändigt för att avhjälpa de plötsligt uppkomna svårigningsbalansen inträffar.
heterna.
. Kommissionen och övriga medlemsstater skall
underrättas om dessa skyddsåtgärder senast vid den tidpunkt då de träder i kraft. Kommissionen får rekommendera ministerrådet att bevilja ömsesidigt bistånd enligt
artikel -..
. Ministerrådet får, efter att ha inhämtat yttrande
från kommissionen och efter att ha hört Ekonomiska och
finansiella kommittén, anta ett beslut där det föreskrivs
att den berörda medlemsstaten skall ändra, skjuta upp
eller upphäva skyddsåtgärderna.

Kapitel III – Politik på andra
särskilda områden
Avsnitt  – Sysselsättning
Artikel - Medlemsstaterna och unionen skall i enlighet med detta
Samordnad
avsnitt arbeta för att utveckla en samordnad sysselsättsysselsättningsstrategi och särskilt för att främja att arbetskraften är
ningsstrategi.
kvalificerad, utbildad och anpassningsbar och att arbetsmarknaden är mottaglig för ekonomiska förändringar i
syfte att uppnå de mål som uppställs i artikel -.
Artikel -
. Medlemsstaterna skall genom sin sysselsättningspoMedlemsstalitik bidra till att de mål som avses i artikel - uppnås
ternas sysselpå ett sätt som stämmer överens med de allmänna riktlinsättningspolijer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik ska bidra
till målen.
tik som antas enligt artikel -..
. Medlemsstaterna skall, med beaktande av nationell
praxis i fråga om arbetsmarknadens parters ansvar, beFrämjande av
sysselsättningen.

 

trakta främjande av sysselsättningen som en fråga av gemensamt intresse och skall inom ministerrådet samordna
sina åtgärder i detta hänseende i enlighet med bestämmelserna i artikel -.



. Unionen skall bidra till en hög sysselsättningsnivå ge- Artikel -
Hög sysselnom att uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna
sättningsnivå.
samt genom att stödja och, när det är nödvändigt, komplettera deras åtgärder. Därvid skall medlemsstaternas
befogenheter respekteras fullt ut.
. Målet att uppnå en hög sysselsättningsnivå skall
Horisontellt
mål.
beaktas när unionens politik och verksamhet utformas
och genomförs.

. Europeiska rådet skall varje år överväga sysselsättArtikel -
Årliga slutsatningssituationen i unionen och anta slutsatser om denna
ser från Europå grundval av en gemensam årsrapport från ministerrå- peiska rådet.
det och kommissionen.
. På grundval av Europeiska rådets slutsatser skall
Årliga riktlinministerrådet varje år på förslag av kommissionen besluta jer från ministerrådet.
om riktlinjer som medlemsstaterna skall beakta i sin sysÖverensstämselsättningspolitik. Ministerrådet skall besluta efter att ha melse med
hört Europaparlamentet, Regionkommittén, Ekonomiska riktlinjer för
ekonomiska
och sociala kommittén samt Sysselsättningskommittén.
politiken.
Dessa riktlinjer skall stämma överens med de allmänna
riktlinjer som antas enligt artikel -..
.Varje medlemsstat skall till ministerrådet och komÅrlig rapport
från varje
missionen överlämna en årsrapport om de viktigaste åtmedlemsstat.
gärder som den har vidtagit för att genomföra sin sysselsättningspolitik mot bakgrund av de riktlinjer för sysselsättningen som avses i punkt .
. På grundval av de rapporter som avses i punkt  och Granskning
efter att ha mottagit synpunkter från Sysselsättningskom- mot bakgrund av riktmittén skall ministerrådet varje år mot bakgrund av riktlinjerna för
linjerna för sysselsättningen granska genomförandet av
sysselsättningen.
medlemsstaternas sysselsättningspolitik. Ministerrådet
får på rekommendation av kommissionen besluta om
rekommendationer som det riktar till medlemsstaterna.
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. Ministerrådet och kommissionen skall på grundval
av resultaten av denna granskning upprätta en gemensam
årsrapport till Europeiska rådet om sysselsättningssituationen i unionen och om genomförandet av riktlinjerna
för sysselsättningen.

Artikel - I europeiska lagar eller ramlagar får stödåtgärder faststälStödåtgärder
las för att främja samarbete mellan medlemsstaterna och
på sysselstödja deras insatser på sysselsättningsområdet genom inisättningstiativ som syftar till att utveckla utbyte av information och
området.
bästa rutiner, tillhandahålla jämförande analyser och rådgivning, främja nyskapande tillvägagångssätt och utvärdera erfarenheter, särskilt med hjälp av pilotprojekt. Dessa
lagar eller ramlagar skall antas efter det att Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
De europeiska lagarna eller ramlagarna får inte omfatta
någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller
andra författningar.
Ingen harmonisering.

Artikel - Ministerrådet skall med enkel majoritet anta ett europeSysselsättiskt beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté
ningskommed rådgivande funktion för att främja en samordning av
mittén.
medlemsstaternas sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Rådet skall besluta efter att ha hört Europaparlamentet.
Kommittén skall ha till uppgift att
a) övervaka utvecklingen av sysselsättningssituationen
och sysselsättningspolitiken i medlemsstaterna och unionen,
b) utan att det påverkar tillämpningen av artikel , på begäran av ministerrådet eller kommissionen
eller på eget initiativ avge yttranden och medverka vid
förberedelserna av ministerrådets överläggningar enligt
artikel -.
Kommittén skall när den utför sitt uppdrag höra
arbetsmarknadens parter.
Varje medlemsstat och kommissionen skall var för sig
utse två ledamöter i kommittén.

 

Avsnitt  – Socialpolitik



EU ska understödja och
komplettera
medlemsstaterna på olika
områden.

Artikel -

Unionens och medlemsstaternas mål skall under beaktArtikel -
ande av sådana grundläggande sociala rättigheter som an- Socialpolitik.
ges i den europeiska sociala stadgan, som undertecknades
i Turin den  oktober , och i  års gemenskapsstadga om arbetstagares grundläggande sociala
rättigheter, vara att främja sysselsättningen, att förbättra
levnads- och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en
harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls,
att åstadkomma ett fullgott socialt skydd, en dialog mellan arbetsmarknadens parter och en utveckling av de
mänskliga resurserna för att möjliggöra en varaktigt hög
sysselsättning samt att bekämpa social utslagning.
I detta syfte skall unionen och medlemsstaterna i sina
åtgärder ta hänsyn till skillnaderna i nationell praxis, särskilt när det gäller avtalsförhållanden, och till behovet av
att bevara konkurrenskraften hos unionens ekonomi.
Unionen och medlemsstaterna anser att en sådan utveckling kommer att följa såväl av den inre marknadens
funktion, vilken kommer att främja en harmonisering av
de sociala systemen, som av de förfaranden som föreskrivs i konstitutionen och av tillnärmningen av bestämmelser i lagar och andra författningar.

. För att uppnå målen i artikel - skall unionen
understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet inom följande områden:
a) Förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för att skydda
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.
b) Arbetsvillkor.
c) Social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna.
d) Skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal
slutar gälla.
e) Information till och samråd med arbetstagarna.
f) Företrädande och kollektivt tillvaratagande av
arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen, inbegripet
medbestämmande, om inte annat följer av punkt .
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g) Anställningsvillkor för medborgare i tredje land som
lagligt vistas inom unionens territorium.
h) Integrering av personer som står utanför arbetsmarknaden, utan att det påverkar tillämpningen av artikel
-.
i) Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.
j) Kampen mot social utslagning.
k) Modernisering av systemen för socialt skydd, utan
att det påverkar tillämpningen av led c.
. I detta syfte får det
a) i europeiska lagar eller ramlagar fastställas åtgärder
som är avsedda att främja samarbetet mellan medlemsstaterna genom initiativ som syftar till att öka kunskapen,
utveckla utbytet av information och beprövade erfarenheter, främja nyskapande tillvägagångssätt och utvärdera
erfarenheter, dock inte åtgärder som omfattar harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar,
b) på de områden som avses i punkt  a-i genom en
europeisk ramlag fastställas minimikrav, som skall genomföras gradvis, varvid hänsyn skall tas till rådande
förhållanden och tekniska bestämmelser i var och en av
medlemsstaterna. I denna europeiska ramlag skall sådana
administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små
och medelstora företag.
I samtliga fall skall Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén höras innan de europeiska lagarna eller ramlagarna antas.
. Med avvikelse från punkt , och på de områden som
avses i punkt  c-d och punkt  f-g skall de europeiska lagarna eller ramlagarna antas av ministerrådet med enhällighet, efter det att Europaparlamentet, Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
Ministerrådet får på förslag av kommissionen anta ett
europeiskt beslut om att det vanliga lagstiftningsförfarandet skall tillämpas på punkt  d och  f-g i denna artikel.
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Europeiska
lagar och
ramlagar,
dock inte harmonisering.

Enhällighet
på vissa
områden.

Här öppnas
för beslut
med kvalificerad majoritet
genom en
passarell.

 

Det skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.
. En medlemsstat kan på gemensam begäran av arbetsmarknadens parter överlåta åt dessa att genomföra
europeiska ramlagar som har antagits enligt punkt .
I så fall skall medlemsstaten se till att arbetsmarknadens parter, senast då en europeisk ramlag skall vara
genomförd, i samförstånd har vidtagit de åtgärder som
behövs; den berörda medlemsstaten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontinuerligt kunna säkerställa
de resultat som föreskrivs i ramlagen.
. De europeiska lagar och ramlagar som antagits enligt
denna artikel
a) skall inte påverka medlemsstaternas erkända rätt att
fastställa de grundläggande principerna för sina system
för social trygghet och skall inte i väsentlig grad inverka
på den finansiella jämvikten i dessa,
b) får inte hindra någon medlemsstat från att bibehålla
eller införa sådana mera långtgående skyddsåtgärder som
är förenliga med konstitutionen.
. Denna artikel skall inte tillämpas på löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till lockout.

. Kommissionen skall ha till uppgift att främja samråd
mellan arbetsmarknadens parter på unionsnivå och skall
besluta om alla åtgärder som behövs för att underlätta
dialogen mellan dem genom att säkerställa ett väl avvägt
stöd till båda parter.
. I detta syfte skall kommissionen innan den lägger
fram socialpolitiska förslag samråda med arbetsmarknadens parter om den möjliga inriktningen av en unionsåtgärd.
. Om kommissionen efter sådant samråd finner att en
unionsåtgärd är önskvärd, skall den samråda med arbetsmarknadens parter om det planerade förslagets innehåll.
Arbetsmarknadens parter skall avge ett yttrande eller, i
förekommande fall, en rekommendation till kommissionen.



Arbetsmarknadens parter kan
genomföra
europeiska
ramlagar.

Begränsningar.

Artikel -

Samråd
med arbetsmarknadens
parter.
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. Samtidigt som sådant samråd sker kan arbetsmarknadens parter meddela kommissionen att de önskar inleda det förfarande som anges i artikel -. Förfarandets längd skall begränsas till nio månader, om inte de
berörda parterna och kommissionen gemensamt beslutar
om en förlängning.
Artikel -
. Om arbetsmarknadens parter önskar det kan dialoSamarbete
gen mellan dem på unionsnivå leda till avtalsbundna relainom olika
tioner, inklusive ingående av avtal.
socialpolitis. Avtal som ingås på unionsnivå skall genomföras anka områden.
tingen i enlighet med de förfaranden och den praxis som
arbetsmarknadens parter och medlemsstaterna särskilt
tillämpar eller, i frågor som omfattas av artikel -, på
gemensam begäran av de undertecknande parterna genom europeiska förordningar eller beslut som antas av
ministerrådet på förslag av kommissionen. Europaparlamentet skall underrättas.
När avtalet i fråga innehåller en eller flera bestämmelser som hänför sig till något av de områden som avses i
artikel -. skall ministerrådet besluta med enhällighet.
Artikel - För att nå de mål som anges i artikel - och utan att
Avtal mellan
det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i konarbetsmarkstitutionen, skall kommissionen främja samarbetet mellan
nadens parter.
medlemsstaterna och underlätta för dem att samordna
sina åtgärder på alla de socialpolitiska områden som omfattas av detta avsnitt, särskilt när det gäller
a) sysselsättning,
b) arbetsrätt och arbetsvillkor,
c) grundläggande och kvalificerad yrkesutbildning,
d) social trygghet,
e) arbetarskydd,
f) arbetshygien,
g) förenings- och förhandlingsrätt.

 

I detta syfte skall kommissionen i nära kontakt med
medlemsstaterna företa utredningar, avge yttranden och
organisera samråd både om problem som uppstår på det
nationella planet och problem som berör internationella
organisationer, bland annat genom initiativ med syftet att
fastställa alla riktlinjer och indikatorer, organisera utbytet
av bästa metoder och utforma de delar som behövs för
periodisk övervakning och utvärdering. Europaparlamentet skall informeras fullt ut.
Kommissionen skall höra Ekonomiska och sociala
kommittén innan den avger de yttranden som avses i
denna artikel.

.Varje medlemsstat skall se till att principen om lika
lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete tillämpas.
. I denna artikel avses med »lön« den gängse grundeller minimilönen samt alla övriga förmåner i form av
kontanter eller naturaförmåner som arbetstagaren, direkt
eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställningen.
Lika lön utan könsdiskriminering innebär att
a) ackordslön för lika arbete skall fastställas enligt
samma beräkningsgrunder,
b) tidlön skall vara lika för lika arbete.
. Åtgärder skall fastställas i europeiska lagar eller ramlagar för att säkerställa tillämpningen av principen om
lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män
i frågor som rör anställning och yrke, inklusive principen
om lika lön för lika eller likvärdigt arbete. De skall antas
efter det att Ekonomiska och sociala kommittén har
hörts.
. Principen om likabehandling får inte hindra en medlemsstat från att se till att full jämställdhet råder mellan
kvinnor och män i arbetslivet genom att behålla eller besluta om åtgärder som rör särskilda förmåner för att göra
det lättare för det underrepresenterade könet att bedriva



Riktlinjer och
indikatorer,
ett slags
öppen samordningsmetod.

Artikel -

Lika lön för
kvinnor och
män.

Principen om
likabehandling.

Medlemsstaterna får
vidta särskilda åtgärder.
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en yrkesverksamhet eller för att förebygga eller kompensera nackdelar i yrkeskarriären.

dighet som finns mellan deras system för betald ledighet.

Artikel - Medlemsstaterna skall sträva efter att bibehålla den likvärBetald ledighet.

Artikel - Kommissionen skall årligen utarbeta en rapport om förÅrlig rapport
verkligandet av de mål som anges i artikel -, inbeom socialgripet den demografiska situationen inom unionen. Den
politik.
skall överlämna rapporten till Europaparlamentet, ministerrådet och Ekonomiska och sociala kommittén.
Artikel - Ministerrådet skall med enkel majoritet anta ett europeKommitté för
iskt beslut om inrättande av en rådgivande kommitté för
socialt skydd.
socialt skydd för att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och med kommissionen i fråga om socialt skydd.
Ministerrådet skall besluta efter att ha hört Europaparlamentet.
Kommittén skall ha följande uppgifter:
a) Övervaka den sociala situationen och utvecklingen
av politiken för socialt skydd i medlemsstaterna och unionen.
b) Underlätta utbytet av information, erfarenheter och
goda rutiner mellan medlemsstaterna och med kommissionen.
c) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel  sammanställa rapporter och yttranden eller bedriva
annan verksamhet inom sitt behörighetsområde på begäran av ministerrådet eller kommissionen eller på eget initiativ.
När kommittén utför sitt uppdrag skall den upprätta
lämpliga kontakter med arbetsmarknadens parter.
Varje medlemsstat och kommissionen skall utse två
ledamöter i kommittén.
Artikel - Kommissionen skall i sin årsrapport till Europaparlamentet ägna ett särskilt kapitel åt den sociala utvecklingen inom unionen.
Rapportering
om den sociala
utvecklingen.

 

Europaparlamentet får begära av kommissionen att
den avger rapporter om särskilda problem som gäller
sociala förhållanden.

Underavsnitt  – Europeiska socialfonden



Bestämmelser om Europeiska socialfonden.

Artikel -

Förvaltning av
Europeiska
socialfonden.

Artikel -

För att förbättra arbetstagarnas sysselsättningsmöjligheArtikel -
ter på den inre marknaden och på så sätt bidra till en höj- Europeiska
socialfonden.
ning av levnadsstandarden skall en europeisk socialfond
inrättas; den skall ha till uppgift att inom unionen främja
möjligheterna till sysselsättning och arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet samt att underlätta
deras anpassning till förändringar inom industrin och i
produktionssystemen, särskilt genom yrkesutbildning och
omskolning.

Kommissionen skall förvalta fonden.
Den skall i denna uppgift biträdas av en kommitté som
har en av kommissionens ledamöter som ordförande och
som är sammansatt av företrädare för medlemsstaterna
samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Genomförandebestämmelser för Europeiska socialfonden skall fastställas i europeiska lagar. De skall antas efter
det att Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala
kommittén har hörts.

Avsnitt  – Ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning

Unionen skall utveckla och fullfölja sin verksamhet för att Artikel -
stärka den ekonomiska, sociala och territoriella samman- Ekonomisk,
social och
hållningen i syfte att främja en harmonisk utveckling interritoriell
om hela unionen.
sammanUnionen skall särskilt sträva efter att minska skillnader- hållning.
na i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna,
inbegripet landsbygdsområdena.
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Artikel - Medlemsstaterna skall bedriva och samordna sin ekonoSträvan efter
miska politik i syfte även att uppnå de mål som anges i
att nå mål om
artikel -.Vid utformningen och genomförandet av
ekonomisk,
unionens politik och åtgärder och vid genomförandet av
social och
territoriell
den inre marknaden skall de beakta dessa mål och bidra
sammantill att de uppnås. Unionen skall även understödja strähållning.
vandena att uppnå mål genom de åtgärder som den vidtar
genom strukturfonderna (utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket,
Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden), Europeiska investeringsbanken och andra
befintliga finansieringsorgan.
Rapport om
Kommissionen skall vart tredje år lägga fram en rapframstegen.
port för Europaparlamentet, ministerrådet, Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén om de
framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk, social
och territoriell sammanhållning och om hur de olika medel som anges i denna artikel har bidragit till detta. Denna rapport skall vid behov åtföljas av lämpliga förslag.
Alla särskilda åtgärder utanför fonderna får fastställas
i europeiska lagar eller ramlagar, utan att det påverkar
tillämpningen av de åtgärder som antas inom ramen
för unionens övriga politik. De skall antas efter det att
Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
Artikel - Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte är att bistå
Europeiska
med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i
regionala
unionen genom att delta i utvecklingen och den struktuutvecklingsrella anpassningen av regioner som utvecklas långsamfonden.
mare samt i omstruktureringen av industriregioner på
tillbakagång.
Artikel - Utan att det påverkar tillämpningen av artikel -
skall europeiska lagar fastställa strukturfondernas uppgifter, huvudmål och organisation – vilket kan omfatta en
omgruppering av fonderna – de allmänna regler som skall
tillämpas på fonderna och de bestämmelser som behövs
Strukturfonder och sammanhållningsfonden.

 

för att säkerställa deras effektivitet och samordningen av
fonderna med varandra och med andra befintliga finansieringsorgan.
En genom en europeisk lag inrättad sammanhållningsfond skall lämna ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till transeuropeiska nät inom infrastrukturen
på transportområdet.
I samtliga fall skall de europeiska lagarna antas efter
det att Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala
kommittén har hörts. Ministerrådet skall besluta med enhällighet fram till den  januari .



Gemensam
jordbruksoch fiskepolitik.

Artikel -

Genomförandebestämmelser för Europeiska regionala
Artikel -
Bestämmelutvecklingsfonden skall fastställas i europeiska lagar. De
ser om olika
skall antas efter att det att Regionkommittén samt Ekono- fonder.
miska och sociala kommittén har hörts.
I fråga om utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket samt Europeiska
socialfonden skall artiklarna - och - tillämpas.

Avsnitt  – Jordbruk och fiske

Unionen skall fastställa och genomföra en gemensam
jordbruks- och fiskepolitik.
Med jordbruksprodukter avses jordens, husdjursskötselns och fiskets produkter samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa produkter. Hänvisningar till den gemensamma jordbrukspolitiken eller jordbruket och användningen av ledet
»jordbruk« skall anses omfatta även fisket med beaktande
av de särskilda kännetecknen för denna sektor.

. Den inre marknaden skall även omfatta jordbruk och Artikel -
Inre marknahandel med jordbruksprodukter.
den omfattar
. Om inte annat föreskrivs i artiklarna ---
jordbruk.
skall reglerna för upprättandet av den inre marknaden
tillämpas på jordbruksprodukter.
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. För de varor som förtecknas i bilaga  [denna bilaga,
som motsvarar bilaga  i -fördraget, har ännu inte utarbetats] gäller artiklarna --.
. Den inre marknadens funktion och utveckling i fråga
om jordbruksprodukter skall åtföljas av upprättandet av
en gemensam jordbrukspolitik.
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Gemensam
jordbrukspolitik.

Artikel -
. Den gemensamma jordbrukspolitiken skall ha som
Förordnade
mål att
mål för den
a) höja produktiviteten inom jordbruket genom att
gemensamfrämja tekniska framsteg och genom att trygga en ratioma jordbrukspolitiken.
nell utveckling av jordbruksproduktionen och ett optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna, särskilt
arbetskraften,
b) på så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen en
skälig levnadsstandard, särskilt genom en höjning av den
individuella inkomsten för dem som arbetar i jordbruket,
c) stabilisera marknaderna,
d) trygga försörjningen,
e) tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till
skäliga priser.
.Vid utformningen av den gemensamma jordbruksHänsyn ska
tas till jordpolitiken och de särskilda åtgärder som krävs för att tillbruksnäringlämpa den skall hänsyn tas till
ens särskilda
a) jordbruksnäringens särskilda karaktär som är en
karaktär.
följd av jordbrukets sociala struktur och av strukturella
och naturbetingade olikheter mellan olika jordbruksregioner,
b) nödvändigheten av att gradvis genomföra lämplig
anpassning,
c) det faktum att jordbruket i medlemsstaterna utgör
en sektor som är nära förbunden med ekonomin i dess
helhet.

 

. För att uppnå de mål som anges i artikel - skall
en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna
upprättas.
Beroende på produkt skall denna organisation utformas på något av följande sätt:
a) Gemensamma konkurrensregler.
b) Obligatorisk samordning av de olika nationella
marknadsorganisationerna.
c)En europeisk marknadsorganisation.
. Den gemensamma organisation som upprättats enligt punkt  får omfatta alla de åtgärder som behövs för
att uppnå de mål som anges i artikel -, särskilt reglering av priser, stöd för produktion och saluföring av
olika produkter, system för lagring och överföring samt
gemensamma anordningar för stabilisering av import
och export.
Den gemensamma organisationen skall begränsas till
att sträva efter de mål som anges i artikel - och skall
utesluta varje form av diskriminering mellan producenter
eller konsumenter inom unionen.
En eventuell gemensam prispolitik skall grundas på
gemensamma kriterier och på enhetliga beräkningsmetoder.
. För att målen för den gemensamma organisation
som anges i punkt  skall uppnås får en eller flera utvecklings- och garantifonder för jordbruket bildas.



Artikel -

Gemensam
organisation
av jordbruksmarknaderna.

Prisreglering
och produktionsstöd.

Utvecklingsoch garantifonder.

För att de mål som anges i artikel - skall kunna upp- Artikel -
nås kan det inom ramen för den gemensamma jordbruks- Utbildning
och forskning.
politiken särskilt bli aktuellt med bestämmelser om
a) en effektiv samordning av insatser i fråga om yrkesutbildning, forskning och kunskapsöverföring på jordbruksområdet, vilket kan innebära att projekt eller institutioner skall finansieras gemensamt,
b) gemensamma åtgärder för att främja konsumtionen Främjande av
konsumtion.
av vissa produkter.
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Artikel -
. Avsnittet om konkurrensregler skall tillämpas på proBegränsning
duktion av och handel med jordbruksprodukter endast i
av konkurden mån detta anges i europeiska lagar eller ramlagar i
rensregler.
enlighet med artikel -. och med hänsyn till de mål
som anges i artikel -.
. Ministerrådet får på förslag av kommissionen anta
en europeisk förordning eller ett europeiskt beslut enligt
vilket stöd tillåts
a) för att skydda företag som är missgynnade genom
strukturella eller naturbetingade förhållanden,
b) inom ramen för ekonomiska utvecklingsprogram.
Artikel -
. Kommissionen skall lägga fram förslag om den geKommissiomensamma jordbrukspolitikens utformning och genomnen föreslår.
förande, vilka förslag även skall innefatta att de nationella
marknadsorganisationerna ersätts med någon av de
former för gemensam organisation som anges i artikel
-. samt att de åtgärder som anges i detta avsnitt
genomförs.
I dessa förslag skall hänsyn tas till att de jordbruksfrågor som anges i detta avsnitt kan vara ömsesidigt beroende av varandra.
. Den gemensamma organisation av jordbruksmarkRådet och
Europaparnaderna som föreskrivs i artikel -. samt övriga
lamentet
bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den
beslutar.
gemensamma politiken för jordbruk och fiske skall fastställas i en europeisk lag eller ramlag. Den skall antas efter
det att Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
. Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta
Rådet fastställer priser.
europeiska förordningar eller beslut om fastställande av
priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt
om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.
. Under de förutsättningar som anges i punkt  får
Nationell
marknad får
de nationella marknadsorganisationerna ersättas med
ersättas med
den gemensamma organisation som föreskrivs i artikel
EU:s under
-.
vissa villkor.
a) om den gemensamma organisationen erbjuder likvärdiga garantier för berörda producenters sysselsättning

 

och levnadsstandard i fråga om de medlemsstater som
motsätter sig denna åtgärd och som har en egen nationell
organisation för ifrågavarande produktion: därvid skall
hänsyn tas till i vilken takt möjlig anpassning och nödvändig specialisering kan genomföras, samt
b) om den gemensamma organisationen tillförsäkrar
handeln inom unionen villkor som motsvarar dem som
gäller på en nationell marknad.
. Om det upprättas en gemensam organisation för vissa råvaror innan det ännu finns en sådan organisation för
motsvarande bearbetade produkter, får dessa råvaror importeras från länder utanför unionen om de används för
framställning av bearbetade produkter som är avsedda för
export till tredje land.



Miljöpolitikens mål.

Artikel -

Om en vara omfattas av en nationell marknadsorganisaArtikel -
tion eller någon annan form av intern reglering med mot- Möjlighet till
utjämningssvarande verkan i en medlemsstat och detta påverkar kon- avgift vid
kurrensläget för en liknande produktion i en annan med- import.
lemsstat, skall medlemsstaterna lägga på en utjämningsavgift vid import av denna vara från den medlemsstat där en
sådan marknadsorganisation eller reglering finns, om inte
sistnämnda stat tillämpar en utjämningsavgift vid export.
Kommissionen skall anta europeiska beslut eller förordningar om fastställande av storleken av dessa avgifter
till den nivå som krävs för att återställa jämvikten; den får
också tillåta andra åtgärder, för vilka den skall fastställa
villkoren och den närmare utformningen.

Avsnitt  – Miljö

. Unionens miljöpolitik skall bidra till att följande mål
uppnås:
a) Att bevara, skydda och förbättra miljön.
b) Att skydda människors hälsa.
c)Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.
d) Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa
regionala eller globala miljöproblem.
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. Unionens miljöpolitik skall syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom
unionens olika regioner.
Den skall bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala.
I detta sammanhang skall de harmoniseringsåtgärder
som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall
innehålla en skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna
att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta provisoriska åtgärder, som skall vara föremål för ett kontrollförfarande på unionsnivå.
. När unionen utarbetar sin miljöpolitik skall den beakta
a) tillgängliga vetenskapliga och tekniska data,
b) miljöförhållanden i unionens olika regioner,
c) de potentiella fördelar och kostnader som är förenade med att åtgärder vidtas eller inte vidtas,
d) den ekonomiska och sociala utvecklingen i unionen
som helhet och den balanserade utvecklingen i dess regioner.
. Inom sina respektive kompetensområden skall unionen och medlemsstaterna samarbeta med tredje land och
med behöriga internationella organisationer. De närmare
villkoren för samarbete från unionens sida kan bli föremål
för avtal mellan gemenskapen och berörda tredje parter;
avtalen skall förhandlas fram och ingås enligt artikel .
Föregående stycke skall inte inverka på medlemsstaternas behörighet att förhandla i internationella organ och
att ingå internationella avtal.

Artikel -
. Åtgärder för att uppnå de mål som anges i artikel Vanliga lag skall fastställas i europeiska lagar eller ramlagar. De
stiftningsskall antas efter det att Regionkommittén samt Ekonoförfarandet.
miska och sociala kommittén har hörts.

 

. Med avvikelse från punkt  och utan att det påverkar
tillämpningen av artikel - skall ministerrådet enhälligt anta europeiska lagar eller ramlagar som fastställer
a) åtgärder av främst fiskal karaktär,
b) åtgärder som påverkar
i) fysisk planering,
ii) kvantitativ förvaltning av vattenresurser eller sådana
åtgärder som direkt eller indirekt berör tillgången på dessa resurser,
iii) markanvändning, med undantag av avfallshantering,
c) åtgärder som väsentligt påverkar en medlemsstats val
mellan olika energikällor och den allmänna strukturen
hos dess energiförsörjning.
Ministerrådet får med enhällighet anta ett europeiskt
beslut för att göra det vanliga lagstiftningsförfarandet tilllämpligt på de frågor som avses i första stycket i denna
punkt.
I samtliga dessa fall skall ministerrådet besluta efter
att ha hört Europaparlamentet, Regionkommittén samt
Ekonomiska och sociala kommittén.
. Allmänna handlingsprogram som anger de mål som
skall prioriteras skall fastställas i europeiska lagar. De
skall antas efter det att Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
De bestämmelser som behövs för att genomföra dessa
program skall antas enligt villkoren i punkt  eller punkt
, beroende på det enskilda fallet.
. Utan att det påverkar vissa bestämmelser som antagits av unionen, skall medlemsstaterna finansiera och
genomföra miljöpolitiken.
. Utan att det påverkar principen om att förorenaren
skall betala, skall en åtgärd som grundar sig på bestämmelserna i punkt , men som innebär kostnader som anses oproportionerligt stora för en medlemsstats myndigheter, i lämplig form medge
a) tillfälliga undantag och/eller
b) ekonomiskt stöd ur sammanhållningsfonden.



Men enhällighet i ministerrådet vid
beslut om
miljöskatter.

Här öppnas
för beslut
med kvalificerad majoritet
genom en
passarell.

Allmänna
handlingsprogram.

Medlemsstaterna
finansierar
och genomför
miljöpolitiken,
med möjlighet
till undantag.
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Artikel - Skyddsbestämmelser som antas enligt artikel - skall
Strängare
inte hindra någon medlemsstat från att behålla eller införegler tillåtna.
ra strängare skyddsbestämmelser. Sådana bestämmelser
måste vara förenliga med konstitutionen. De skall anmälas till kommissionen.

Avsnitt  – Konsumentskydd
Artikel -
. För att främja konsumenternas intressen och säkerKonsumentställa en hög konsumentskyddsnivå skall unionen bidra
skydd.
till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen samt till att främja deras rätt till information och utbildning och deras rätt att organisera sig för att
tillvarata sina intressen.
. Unionen skall bidra till att uppnå de mål som avses i
punkt  genom
a) åtgärder som beslutas enligt artikel - inom
ramen för förverkligandet av den inre marknaden,
b) åtgärder som understöder, kompletterar och övervakar medlemsstaternas politik.
. Åtgärderna i punkt  b skall fastställas i europeiska
lagar eller ramlagar. De skall antas efter det att Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
Strängare
. Akter som antas enligt punkt  får inte hindra någon
regler tillåtna.
medlemsstat från att upprätthålla eller införa strängare
skyddsbestämmelser. Sådana bestämmelser skall vara förenliga med konstitutionen. Kommissionen skall underrättas om åtgärderna.

Avsnitt  – Transporter
Artikel - Konstitutionens mål på det område som behandlas i denna avdelning skall uppnås inom ramen för en gemensam
transportpolitik.
Gemensam
transportpolitik.

Artikel - Genom europeiska lagar eller ramlagar skall artikel -
genomföras med beaktande av transportfrågornas särskilda karaktär. De skall antas efter det att Regionkommittén
Regler om
transporter.

 

samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
De europeiska lagarna eller ramlagarna skall omfatta
a) gemensamma regler för internationella transporter
till eller från en medlemsstats territorium eller genom en
eller flera medlemsstaters territorier,
b) villkoren för att transportföretag som hör hemma utomlands skall få utföra transporter i en medlemsstat,
c) åtgärder för att förbättra transportsäkerheten,
d) alla andra lämpliga åtgärder.



Diskriminering är förbjuden.

Artikel -

Transportföretagens
ekonomiska
situation ska
beaktas.

Artikel -

Stöd kan vara
tillåtet.

Artikel -

Till dess att de europeiska lagar eller ramlagar som avses i Artikel -
Övergångsarartikel - har antagits, får ingen medlemsstat, utan
tikel. Enhälligatt ministerrådet enhälligt har antagit ett europeiskt behet krävs för
slut genom vilken undantag beviljas, vidta någon åtgärd
undantag.
som direkt eller indirekt gör att de olika bestämmelser,
som gällde på transportområdet den  januari  eller,
för stater som senare ansluter sig, vid tidpunkten för dessas anslutning, innebär mindre gynnsamma effekter för
andra medlemsstaters transportföretag än för inhemska
transportföretag.

Stöd är förenligt med konstitutionen, om det tillgodoser
behovet av samordning av transporter eller om det innebär ersättning för allmän trafikplikt.

Varje åtgärd som vidtas inom ramen för konstitutionen
med avseende på fraktsatser och befordringsvillkor skall
avvägas med hänsyn till den ekonomiska situationen för
transportföretagen.

.Vid transporter inom unionen skall all sådan diskriminering vara förbjuden som består i att transportföretag
tillämpar olika fraktsatser och befordringsvillkor för att
frakta samma slag av gods samma väg beroende på vilken
stat som är godsets ursprungs- eller bestämmelsemedlemsstat.
. Punkt  skall inte hindra att europeiska lagar eller
ramlagar antas enligt artikel -.
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. Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta
europeiska förordningar eller beslut för att genomföra
punkt . Ministerrådet skall besluta efter att ha hört
Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén.
Ministerrådet får särskilt anta de europeiska förordningar och beslut som behövs för att göra det möjligt för
institutionerna att övervaka efterlevnaden av ordningen i
punkt  och för att säkerställa att fördelarna med denna
fullt ut kommer brukarna till godo.
. Kommissionen skall på eget initiativ eller på begäran
av en medlemsstat undersöka sådana fall av diskriminering som avses i punkt  och efter samråd med alla berörda medlemsstater inom ramen för de europeiska förordningar och beslut som avses i punkt  anta de europeiska
beslut som behövs.
Artikel -
. Det är förbjudet för medlemsstaterna att på transMedlemsstaporter inom unionen tillämpa fraktsatser och villkor som i
terna får inte
något avseende innefattar stöd eller skydd till förmån för
ge stöd
ett eller flera särskilda företag eller näringsgrenar om inte
genom olika
fraktsatser
tillstånd har getts av kommissionen genom ett europeiskt
om inte kombeslut.
missionen har
. Kommissionen skall på eget initiativ eller på begäran
godkänt det.
av en medlemsstat granska de fraktsatser och villkor som
avses i punkt  och särskilt beakta, å ena sidan, krav på en
ändamålsenlig regionalekonomisk politik, de underutvecklade regionernas behov och problemen i regioner
som allvarligt påverkas av politiska förhållanden samt å
andra sidan, sådana fraktsatsers och villkors inverkan på
konkurrensen mellan olika transportgrenar.
Kommissionen skall efter samråd med alla medlemsstater som saken gäller anta nödvändiga europeiska beslut.
. Det förbud som anges i punkt  gäller inte tariffer
som fastställs för att bemöta konkurrens.

 

Pålagor eller avgifter vid gränspassage som transportföretag tar ut utöver fraktsatserna får inte överstiga vad som
är skäligt, sedan de faktiska kostnaderna för gränspassagen har beaktats.
Medlemsstaterna skall sträva efter att sänka dessa kostnader.
Kommissionen får ge medlemsstaterna rekommendationer om tillämpningen av denna artikel.

Bestämmelserna i detta avsnitt skall inte hindra åtgärder
som vidtagits i Förbundsrepubliken Tyskland i den utsträckning sådana åtgärder är nödvändiga för att uppväga
de ekonomiska nackdelar som uppkommit genom Tysklands delning för näringslivet i vissa av de områden i Förbundsrepubliken som påverkats av delningen.

Vid kommissionens sida skall det finnas en rådgivande
kommitté bestående av experter vilka utses av medlemsstaternas regeringar. När kommissionen finner det lämpligt skall den höra kommittén i transportfrågor.



Artikel -

Strävan efter
låga kostnader för gränspassage.

Artikel -

Undantag för
att Tyskland
var delat.

Artikel -

Rådgivande
kommitté.

Transeuropeiska nät.

Artikel -

. Detta avsnitt skall gälla transporter på järnväg, lands- Artikel -
Järnväg,
väg och inre vattenvägar.
landsväg och
. I europeiska lagar eller ramlagar får åtgärder faststäl- vattenvägar.
las som är lämpliga för sjöfart och luftfart. De skall antas Sjöfart och
efter det att Regionkommittén samt Ekonomiska och so- luftfart.
ciala kommittén har hörts.

Avsnitt  – Transeuropeiska nät

. För att medverka till att de mål som anges i artiklarna - och artikel - uppnås och för att göra det
möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt
regionala och lokala samhällen att i full utsträckning utnyttja fördelarna med att det skapas ett område utan inre
gränser, skall unionen bidra till att upprätta och utveckla
transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna.

Inlaga NewsGothic-spalt



03-10-09

 

08.20

Sida 140

. Inom ramen för ett system med öppna och konkurrensutsatta marknader skall unionens insatser inriktas på
att främja de nationella nätens samtrafikförmåga och
driftskompatibilitet samt tillträdet till sådana nät. Särskild
hänsyn skall tas till behovet av att förbinda öar, inlandsområden och randområden med unionens centrala områden.
Artikel -
. För att förverkliga de mål som anges i artikel -
Medlen för att
a) skall unionen ställa upp en serie riktlinjer som omnå målen
fattar mål, prioriteringar och huvudlinjer för de åtgärder
rörande
som förutses när det gäller de transeuropeiska näten: i
transeuropeiska nät.
dessa riktlinjer skall projekt av gemensamt intresse preciseras,
b) skall unionen genomföra de åtgärder som kan visa
sig nödvändiga för att säkerställa nätens driftskompatibilitet, särskilt när det gäller teknisk standardisering,
c) kan unionen stödja projekt av gemensamt intresse
som stöds av medlemsstaterna och som preciseras i de
riktlinjer som avses i punkt a, särskilt genom genomförbarhetsstudier, lånegarantier eller räntesubventioner; unionen kan också genom sammanhållningsfonden bidra till
finansieringen av särskilda infrastrukturprojekt på transportområdet inom medlemsstaterna.
Vid unionens insatser skall hänsyn tas till projektens
potentiella ekonomiska livskraft.
. De riktlinjer och övriga åtgärder som avses i punkt 
skall fastställas i europeiska lagar eller ramlagar. Dessa
skall antas efter det att Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
Riktlinjer och projekt av gemensamt intresse som angår
en medlemsstats territorium kräver den berörda medlemsstatens samtycke.
. I samverkan med kommissionen skall medlemsstaterna inbördes samordna den politik på nationell nivå
som kan få väsentlig betydelse för att förverkliga de mål
som anges i artikel -. Kommissionen får i nära samSamordning
mellan medlemsstaterna.

 

arbete med medlemsstaterna ta lämpliga initiativ för att
främja en sådan samordning.
. Unionen får samarbeta med tredje land för att främja
projekt av gemensamt intresse och för att säkerställa
nätens driftskompatibilitet.

Avsnitt  – Forskning och teknisk
utveckling samt rymden



Internationellt
samarbete.

. Unionen skall ha som mål att stärka den vetenskapli- Artikel -
Forskning
ga och teknologiska grunden för unionsindustrin, att
och teknisk
främja utvecklingen av denna industris internationella
utveckling.
konkurrensförmåga och att underlätta alla forskningsinsatser som anses nödvändiga enligt andra kapitel i konstitutionen.
. För att uppnå detta skall unionen inom hela sitt område stimulera företag, inklusive små och medelstora företag, forskningscentrum och universitet i deras insatser för
forskning och teknisk utveckling av hög kvalitet; gemenskapen skall stödja deras ansträngningar att samarbeta
med varandra, främst i syfte att möjliggöra för forskare att
fritt samarbeta över gränserna och för företagen att utnyttja den inre marknadens möjligheter, och detta särskilt
genom att skapa tillträde till de nationella offentliga upphandlingsmarknaderna, genom att fastställa gemensamma standarder samt genom att avlägsna rättsliga och
fiskala hinder för samarbetet.
. Alla unionens åtgärder enligt konstitutionen inom
forskning och teknisk utveckling, inklusive demonstrationsprojekt, skall beslutas och genomföras enligt detta
avsnitt.

Artikel -
För att nå dessa mål skall unionen som komplement till
Komplement
de verksamheter som bedrivs i medlemsstaterna
till medlemsa) genomföra program för forskning, teknisk utveckling staternas
och demonstration, varvid samarbete med och mellan
verksamhet.
företag, forskningscentrum och universitet skall gynnas,
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b) främja samarbete på unionsnivå med tredje land och
internationella organisationer inom området för forskning, teknisk utveckling och demonstration,
c) sprida och fullt ut utnyttja resultaten av forskning,
teknisk utveckling och demonstration på unionsnivå,
d) stimulera utbildning och rörlighet för forskare inom
unionen.

 



För genomförandet av det fleråriga ramprogrammet skall Artikel -
Genomförandet i europeiska lagar eller ramlagar fastställas
de av flera) regler för företags, forskningscentrums och universi- åriga ramtets deltagande,
program.
b) regler för spridning av forskningsresultaten.
De europeiska lagarna eller ramlagarna skall antas efter
det att Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.

mets genomförande, längd och de medel som bedöms
nödvändiga fastställas. Summan av de belopp som bedöms nödvändiga och som fastställs i de särskilda programmen får inte överstiga det högsta totalbelopp som
har fastställts för ramprogrammet och för varje verksamhet.
. Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta
europeiska förordningar och beslut om inrättande av de
särskilda programmen. Ministerrådet skall besluta efter
att ha hört Europaparlamentet samt Ekonomiska och
sociala kommittén.

Artikel -
. Unionen och medlemsstaterna skall samordna sin
Samordning.
verksamhet inom forskning och teknisk utveckling för att
säkerställa det inbördes sammanhanget mellan medlemsstaternas politik och unionens politik.
Riktlinjer och
. I nära samarbete med medlemsstaterna får kommisindikatorer,
sionen ta alla lämpliga initiativ för att främja den samordett slags
ning som avses i punkt , bland annat genom initiativ med
öppen samsyftet att fastställa alla riktlinjer och indikatorer, organiseordningsmetod.
ra utbytet av bästa metoder och utforma de delar som behövs för periodisk övervakning och utvärdering. Europaparlamentet skall informeras fullt ut.

Vid genomförandet av det fleråriga ramprogrammet får,
Artikel -
med de berörda medlemsstaternas samtycke, i europeiska Program som
har inletts av
lagar föreskrivas möjligheter till deltagande i sådana pro- flera medgram för forskning och utveckling som har inletts av flera lemsstater.
medlemsstater, inklusive deltagande i de organisationer
som har skapats för att genomföra programmen.

Vid genomförandet av det fleråriga ramprogrammet får
Artikel -
Tilläggstilläggsprogram som endast vissa medlemsstater deltar i
program för
fastställas i europeiska lagar och, om inte annat följer av
vissa medett eventuellt deltagande från unionens sida skall tilläggs- lemsstater.
programmen finansieras av dessa stater.
Bestämmelser om de regler som skall tillämpas på tillläggsprogrammen särskilt när det gäller spridning av kunskap samt tillträde för andra medlemsstater skall fastställas i dessa lagar. De skall antas efter det att Ekonomiska
och sociala kommittén har hörts och med de berörda
medlemsstaternas samtycke.

Artikel -
. Ett flerårigt ramprogram som anger alla unionens
Fleråriga ramverksamheter skall inrättas genom europeiska lagar. De
program.
skall antas efter det att Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
Ramprogrammet skall
a) fastställa de vetenskapliga och teknologiska mål som
skall uppnås genom den verksamhet som anges i
artikel - samt de prioriteringar som skall gälla i detta sammanhang,
b) ange huvudlinjerna för denna verksamhet,
c) fastställa det högsta totalbeloppet och de närmare
villkoren för unionens finansiella deltagande i ramprogrammet samt de planerade verksamheternas andelar.
. Ramprogrammet skall anpassas eller utökas efterhand som förhållandena ändras.
. Ramprogrammet skall genomföras genom särskilda
program som utvecklas inom varje verksamhet. I varje
särskilt program skall de närmare villkoren för program-
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Dessa lagar skall antas efter att Ekonomiska och sociala
kommittén har hörts.
Artikel - Vid genomförandet av det fleråriga ramprogrammet får
Internationellt
unionen vidta åtgärder för samarbete på unionsnivå med
samarbete.
tredje land eller internationella organisationer inom
forskning, teknisk utveckling och demonstration.
De närmare villkoren för detta samarbete kan bli föremål för avtal mellan unionen och berörda tredje parter
som skall förhandlas fram och ingås enligt artikel -.
Artikel - Ministerrådet får på förslag av kommissionen anta euroEffektivt
peiska förordningar eller beslut i syfte att bilda gemengenomföransamma företag eller andra organisationer som krävs för
de av unioatt effektivt genomföra unionens program för forskning,
nens program.
teknisk utveckling och demonstration. Ministerrådet skall
besluta efter att ha hört Europaparlamentet samt Ekonomiska och sociala kommittén.
Artikel -
. Unionen skall utarbeta en europeisk rymdpolitik för
Europeisk
att främja vetenskapliga och tekniska framsteg, industriell
rymdpolitik.
konkurrenskraft och genomförandet av unionens politik.
I detta syfte kan unionen främja gemensamma initiativ,
stödja forskning och teknisk utveckling samt samordna de
nödvändiga insatserna för att utforska och utnyttja rymden.
. De åtgärder som behövs och som kan få formen av
ett europeiskt rymdprogram skall fastställas i europeiska
lagar eller ramlagar, för att bidra till att förverkliga de mål
som avses i punkt .
Artikel - I början av varje år skall kommissionen överlämna en rapÅrlig rapport
port till Europaparlamentet och ministerrådet. Rapporfrån kommisten skall särskilt avse dels verksamheterna inom området
sionen.
för forskning och teknisk utveckling och spridningen av
resultaten av dessa verksamheter under det föregående
året, dels arbetsprogrammet för det innevarande året.

Avsnitt  – Energi

 



. Inom ramen för förverkligandet av den inre markna- Artikel -
den och med hänsyn till kravet på att bevara och förbättra Energipolitik.
miljön skall målet för unionens politik på energiområdet
vara att
a) garantera att energimarknaden fungerar,
b) garantera energiförsörjningen i unionen och
c) främja energieffektivitet och energibesparingar samt
utveckling av nya och förnybara energikällor.
. Nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 
skall fastställas i europeiska lagar eller ramlagar. De skall
antas efter det att Regionkommittén och Ekonomiska och
sociala kommittén har hörts.
Dessa lagar eller ramlagar skall inte påverka en medlemsstats val mellan olika energikällor och den allmänna
strukturen hos dess energiförsörjning utan att det påverkar tillämpningen av artikel -.c.

Kapitel IV – Ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa

Avsnitt  – Allmänna bestämmelser

. Unionen skall utgöra ett område med frihet, säkerhet Artikel -
Ett område
och rättvisa med respekt för de grundläggande rättighemed frihet,
terna och med beaktande av de olika rättsliga traditioner- säkerhet och
na och rättssystemen i medlemsstaterna.
rättvisa.
Kontroll vid
. Unionen skall säkerställa att det inte förekommer
någon kontroll av personer vid de inre gränserna, och den gränser, asyl
samt invandskall utarbeta en gemensam politik för asyl, invandring
ring.
och kontroll av de yttre gränserna som grundar sig på
solidaritet mellan medlemsstaterna och som är rättvis för
medborgare i tredje land. I detta kapitel likställs statslösa
personer med medborgare i tredje land.
. Unionen skall verka för att säkerställa en hög säkerKamp mot
brottslighet
hetsnivå genom brottsförebyggande åtgärder och besamt straffkämpning av brottslighet, rasism och främlingsfientlighet, rätt.
åtgärder för samordning och samarbete mellan polismyn-
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digheter och straffrättsliga myndigheter och de övriga
behöriga myndigheterna samt ömsesidigt erkännande
av domar och beslut i brottmål, om det behövs, och tillnärmning av den straffrättsliga lagstiftningen.
. Unionen skall underlätta medborgarnas tillgång till
rättsväsendet, särskilt genom principen om ömsesidigt
erkännande av rättsliga och utomrättsliga avgöranden på
det civila området.

Artikel - Europeiska rådet skall bestämma strategiska riktlinjer för
lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen på området med frihet, säkerhet och rättvisa.
Riktlinjer från
Europeiska
rådet.

Artikel -
. Medlemsstaternas nationella parlament skall när det
Deltagande
gäller lagstiftningsförslag och lagstiftningsinitiativ som
av nationella
läggs fram inom ramen för avsnitten  och  i detta kapitel
parlament.
se till att subsidiaritetsprincipen respekteras i enlighet
med de särskilda bestämmelserna i protokollet om tilllämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
Medlemsstaternas nationella parlament får vara delaktiga i det utvärderingssystem som avses i artikel -
samt i den politiska kontrollen av Europol och utvärderingen av Eurojusts verksamhet i enlighet med artiklarna
- och -.
Artikel - Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna -–
Utvärdering
- får ministerrådet på förslag av kommissionen anta
av genomeuropeiska förordningar eller beslut där regler fastställs
förandet av
som innebär att medlemsstaterna i samarbete med kompolitiken.
missionen skall genomföra en objektiv och opartisk utvärdering av hur medlemsstaternas myndigheter genomför
unionens politik enligt detta kapitel, särskilt för att främja
en fullständig tillämpning av principen om ömsesidigt
erkännande. Europaparlamentet och medlemsstaternas
nationella parlament skall informeras om innehållet i och
resultatet av utvärderingen.

 



Påverkar inte
medlemsstaternas
ansvar.

Artikel -

En ständig kommitté skall inrättas vid ministerrådet för
Artikel -
att se till att det operativa samarbetet inom unionen främ- Ständig
kommitté för
jas och förstärks i frågor som rör den inre säkerheten.
frågor som
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel -
rör den inre
skall den främja samordningen av de åtgärder som vidtas säkerheten.
av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Företrädare
för unionens berörda organ och myndigheter kan medverka i kommitténs arbete. Europaparlamentet och medlemsstaternas nationella parlament skall informeras om
arbetet.

Detta kapitel skall inte påverka medlemsstaternas ansvar
för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre
säkerheten.

Kommissionen och 1/4 av
medlemsstaterna har förslagsrätt
rörande polissamarbete
och straffrätt.

Artikel -

Ministerrådet skall anta europeiska förordningar för att
Artikel -
säkerställa ett administrativt samarbete mellan de behöri- Administrativt
samarbete
ga myndigheterna i medlemsstaterna på de områden som mellan mynavses i detta kapitel och även mellan dessa avdelningar
digheter.
och kommissionen. Rådet skall besluta på förslag av kommissionen utan att det påverkar tillämpningen av artikel
-, och efter att ha hört Europaparlamentet.

De akter som avses i avsnitten  och  i detta kapitel skall
antas
a) på förslag av kommissionen, eller
b) på initiativ av en fjärdedel av medlemsstaterna.

Avsnitt  – Politik gällande kontroll
vid gränser, asyl och invandring

. Unionen skall fastställa en politik med syftet att
Artikel -
a) säkerställa att det inte förekommer någon kontroll av Kontroll vid
inre och yttre
personer, oavsett deras medborgarskap, när de passerar
gränser.
inre gränser,
b) säkerställa kontroll av personer och en effektiv övervakning i fråga om passage av de yttre gränserna,
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c) stegvis införa ett integrerat system för förvaltning av
de yttre gränserna.
. Därför skall det i europeiska lagar eller ramlagar fastställas bestämmelser om
a) den gemensamma politiken för viseringar och andra
tillfälliga uppehållstillstånd,
b) kontroll av de personer som passerar de yttre gränserna,
c) villkoren för medborgare i tredje land att fritt resa
inom unionen under en kortare tid,
d) alla nödvändiga åtgärder för att stegvis upprätta ett
integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna,
e) att personer, oavsett deras medborgarskap, inte skall
kontrolleras när de passerar de inre gränserna.
. Denna artikel skall inte påverka medlemsstaternas
befogenheter att fastställa sina geografiska gränser i enlighet med internationell rätt.
Artikel -
. Unionen skall fastställa en gemensam politik avseenAsyl och tillde asyl och tillfälligt skydd i syfte att ge en lämplig status
fälligt skydd.
till alla medborgare i tredje land som har behov av internationellt skydd och att säkerställa principen om »non-refoulement«. Denna politik skall överensstämma med Genèvekonventionen av den  juli , med protokollet av
den  januari  om flyktingars rättsliga ställning och
med andra relevanta fördrag.
. Därför skall det i europeiska lagar eller ramlagar fastställas bestämmelser om ett gemensamt europeiskt asylsystem som omfattar
a) en enhetlig asylstatus för medborgare i tredje land
som skall gälla i hela unionen,
b) en enhetlig status för subsidiärt skydd för de medborgare i tredje land som, utan att beviljas europeisk asyl,
har behov av internationellt skydd,
c) ett gemensamt system för tillfälligt skydd för fördrivna personer i händelse av en massiv tillströmning,
d) gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla enhetlig asylstatus eller subsidiärt skydd,

 

e) kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om
asyl eller subsidiärt skydd,
f) normer för mottagande av personer som söker asyl
eller subsidiärt skydd,
g) partnerskap och samarbete med tredje land för att
hantera flöden av personer som söker asyl eller subsidiärt
eller tillfälligt skydd.
. Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation som utmärks av en plötslig tillströmning av medborgare från tredje land, kan ministerrådet på förslag av kommissionen anta europeiska förordningar eller beslut som
innefattar provisoriska åtgärder till förmån för den eller
de medlemsstater som berörs. Ministerrådet skall besluta
efter att ha hört Europaparlamentet.



. Unionen skall fastställa en gemensam invandringsArtikel -
Invandringspolitik i syfte att i alla lägen garantera en effektiv förvaltpolitik. Främning av migrationsströmmarna, en rättvis behandling av
ja integration,
medborgare i tredje land som är lagligen bosatta i medmen ingen
lemsstaterna samt förebyggande av och förstärkt bekämp- harmonisering. Medning av olaglig invandring och människohandel.
lemsstaterna
. Därför skall det i europeiska lagar eller ramlagar fast- bestämmer
om tredjeställas bestämmelser på följande områden:
landsmeda) Villkor för inresa och bosättning, normer för medborgare som
lemsstaternas förfaranden för att utfärda visering för
söker syssellängre tid och uppehållstillstånd, inbegripet sådana som
sättning.
avser familjeåterförening.
b) Fastställande av rättigheterna för medborgare i tredje land som är lagligen bosatta i en medlemsstat och villkoren för fri rörlighet och bosättning i andra medlemsstater.
c) Olaglig invandring och olaglig bosättning samt utvisning och återsändande av olagliga invandrare.
d) Bekämpning av handel med människor, särskilt
kvinnor och barn.
. Unionen får med tredje land ingå avtal med syftet att
medborgare i tredje land som vistas utan tillstånd skall
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återtas i sina ursprungsländer, i enlighet med artikel .
. Åtgärder för att stimulera och stödja medlemsstaternas verksamhet för att främja integrationen av medborgare i tredje land som är lagligen bosatta på deras territorium, vilka dock inte får omfatta någon harmonisering av
medlemsstaternas lagar eller andra författningar, får fastställas i europeiska lagar eller ramlagar.
. Denna artikel skall inte inverka på medlemsstaternas
rätt att fastställa hur många tredjelandsmedborgare som
får beviljas inresa till deras territorium för att där söka en
sysselsättning som arbetstagare eller egenföretagare.
Artikel - Den unionspolitik som avses i detta avsnitt och dess genomförande skall styras av principen om solidaritet och
rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna.Varje gång det är nödvändigt skall
de unionsakter som antas enligt detta avsnitt innehålla
bestämmelser som är relevanta för tillämpningen av denna princip.
Solidaritet
och ansvarsfördelning,
även finansiellt, mellan
medlemsstaterna.

Avsnitt  – Civilrättsligt samarbete
Artikel -
. Unionen skall utveckla ett rättsligt samarbete i sådaCivilrättsligt
na civilrättsliga frågor som kan ha gränsöverskridande
samarbete.
följder byggt på principen om ömsesidigt erkännande av
rättsliga och utomrättsliga avgöranden. Detta samarbete
får inbegripa antagande av bestämmelser om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar.
. I lagar eller ramlagar skall det därför fastställas åtgärÖmsesidigt
erkännande.
der
för att bland annat säkerställa
a) ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna av
rättsliga och utomrättsliga avgöranden och verkställigheten av dessa,
b) gränsöverskridande delgivning av rättegångshandlingar och utomrättsliga handlingar,
c) förenlighet mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter och om domstolars behörighet,

 

d) samarbete som rör bevisupptagning,
e) god tillgång till rättsväsendet,
f) väl fungerande civilrättsliga förfaranden, om nödvändigt genom att främja förenligheten mellan de civilprocessrättsliga regler som är tillämpliga i medlemsstaterna,
g) utformning av alternativa metoder för lösning av
tvister,
h) stöd till utbildning av domare och domstolspersonal.
. Genom avvikelse från punkt  skall bestämmelser
som gäller familjerätten som kan ha gränsöverskridande
följder fastställas av ministerrådet i en europeisk lag eller
ramlag. Ministerrådet skall besluta enhälligt efter att ha
hört Europaparlamentet.
Ministerrådet får på förslag av kommissionen fatta ett
europeiskt beslut där det fastställs vilka delar av familjerätten som har gränsöverskridande följder och som kan
bli föremål för akter som antas i enlighet med det vanliga
lagstiftningsförfarandet. Ministerrådet skall besluta enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet.

Avsnitt  – Straffrättsligt samarbete

. Det straffrättsliga samarbetet inom unionen skall
bygga på principen om ömsesidigt erkännande av domar
och rättsliga avgöranden samt inbegripa en tillnärmning
av medlemsstaternas lagar och andra författningar på de
områden som avses i punkt  och artikel -.
I europeiska lagar eller ramlagar skall åtgärder fastställas för att
a) fastställa regler och förfaranden för att säkerställa att
alla former av domar och rättsliga avgöranden erkänns i
hela unionen,
b) förebygga och lösa behörighetskonflikter mellan
medlemsstaterna,
c) främja utbildningen av domare och annan domstolspersonal,



Familjerätt
beslutas
enhälligt.

Här öppnas
för beslut
med kvalificerad majoritet
för familjerätt
genom en
passarell.

Artikel -

Straffrättsligt
samarbete.
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d) underlätta det straffrättsliga samarbetet mellan
rättsliga eller likvärdiga myndigheter i medlemsstaterna
inom ramen för lagföring och verkställighet av beslut.
. För att underlätta det ömsesidiga erkännandet av
domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete och
rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga frågor som har
en gränsöverskridande dimension kan det genom europeiska ramlagar fastställas minimiregler om
a) ömsesidig tillåtlighet av bevis mellan medlemsstaterna,
b) personers rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet,
c) brottsoffers rättigheter,
d) andra specifika delar av det straffrättsliga förfarandet, vilka ministerrådet i förväg har fastställt genom ett
europeiskt beslut. Ministerrådet skall besluta enhälligt
med Europaparlamentets godkännande.
Om sådana miniminormer antas skall detta inte hindra
medlemsstaterna från att behålla eller införa en högre nivå när det gäller skydd för enskilda personers rättigheter
vid straffrättsliga förfaranden.

Artikel -
. Minimiregler om fastställande av straffbarhet och påStraffbarhet
följder inom områden av särskilt allvarlig brottslighet med
och påföljder.
ett gränsöverskridande inslag till följd av karaktären eller
effekterna av brotten eller av ett särskilt behov av att bekämpa dem på gemensamma grunder får fastställas i europeiska ramlagar.
Detta gäller följande områden av brottslighet: terroBrott som
omfattas.
rism, människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn, olaglig narkotikahandel, olaglig handel med
vapen, penningtvätt, korruption, förfalskning av betalningsmedel, -brottslighet och organiserad brottslighet.
Med hänsyn till brottslighetens utveckling får ministerOmråden kan
läggas till.
rådet anta ett europeiskt beslut där andra områden av
brottslighet som uppfyller de kriterier som avses i denna
punkt fastställs. Ministerrådet skall besluta enhälligt med
Europaparlamentets samtycke.

 

. Om en tillnärmning av straffrättsliga normer visar sig
nödvändig för att säkerställa att unionens politik skall
kunna genomföras effektivt på ett område som omfattas
av harmoniseringsåtgärder får minimiregler för fastställande av straff och påföljder på det berörda området fastställas i europeiska ramlagar.
Utan att det påverkar artikel - skall dessa ramlagar antas enligt samma förfarande som används för att
anta de harmoniseringsåtgärder som avses i föregående
stycke.

Åtgärder för att uppmuntra och stödja medlemsstaternas
åtgärder inom området för förebyggande av brottslighet
kan fastställas genom europeiska lagar eller ramlagar.
Åtgärderna får inte innebära någon tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar.



Artikel -

Förebyggande av brottslighet.

. Eurojusts uppgift skall vara att stödja och stärka sam- Artikel -
ordning och samarbete mellan de nationella myndigheter Eurojust.
som har till uppgift att lagföra allvarlig brottslighet som
berör två eller flera medlemsstater, eller för vilken det
krävs lagföring på gemensamma grunder, på grundval av
operationer som genomförs och information som lämnas
av myndigheterna i medlemsstaterna och av Europol.
. Eurojusts struktur, arbetssätt, insatsområde och
uppgifter skall fastställas i europeiska lagar. Dessa uppgifter kan omfatta
a) inledande och samordning av straffrättsliga förfaranden som genomförs av de behöriga nationella myndigheterna, särskilt de som gäller brott som skadar unionens
finansiella intressen,
b) stärkande av det rättsliga samarbetet, bland annat
genom att lösa behörighetskonflikter och nära samarbeta
med det europeiska rättsliga nätverket.
Deltagande
I de europeiska lagarna skall även villkoren fastställas
för deltagande av Europaparlamentet och medlemsstater- av Europaparlamentet
nas nationella parlament i utvärderingen av Eurojusts
och nationella
verksamhet.
parlament.
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. Inom ramen för de straffrättsliga förfaranden som
avses i denna bestämmelse och utan att det påverkar tilllämpningen av artikel - skall de formella processrättsliga åtgärderna vidtas av behörig nationell personal.
Artikel -
. För att bekämpa den grova brottsligheten som har ett
En europeisk
gränsöverskridande inslag och lagbrott som skadar unioåklagarmynnens intressen får en europeisk åklagarmyndighet utifrån
dighet får
Eurojust inrättas genom en europeisk lag som antas av
inrättas.
ministerrådet. Ministerrådet skall besluta enhälligt med
Europaparlamentets godkännande.
. Den europeiska åklagarmyndigheten skall vara behörig att, i förekommande fall i samverkan med Europol, utreda, lagföra och väcka åtal mot förövare av sådana grova
brott som påverkar flera medlemsstater och av brott som
skadar unionens finansiella intressen, och deras medbrottslingar, i enlighet med den europeiska lag som avses i
punkt . Myndigheten skall föra talan för dessa brott vid
de behöriga domstolarna i medlemsstaterna.
. Den europeiska lag som avses i punkt  skall innefatta tjänsteföreskrifter för den europeiska åklagarmyndigheten, villkoren för dess ämbetsutövning, de processrättsliga reglerna för verksamheten och för godtagande av bevis samt reglerna för domstolskontroll av de åtgärder som
myndigheten antar i ett ärende å tjänstens vägnar.

Avsnitt  – Polissamarbete
Artikel -
. Unionen skall utforma ett polissamarbete mellan alla
Polissambehöriga myndigheter i medlemsstaterna inbegripet poliarbete.
sen, tullen och andra brottsbekämpande organ som är
specialiserade när det gäller att förebygga, upptäcka och
utreda brott.
. För detta ändamål får det i europeiska lagar eller
ramlagar fastställas åtgärder rörande
a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av
relevant information,
b) stöd till utbildning av personal, samt samarbete om

 

personalutbyte, utrustning och kriminalteknisk forskning,
c) gemensam utredningsteknik i samband med upptäckt av grova former av organiserad brottslighet.
. Åtgärder som gäller operativt samarbete mellan de
myndigheter som avses i denna artikel får fastställas i en
europeisk lag eller ramlag som antas av ministerrådet.
Ministerrådet skall besluta med enhällighet efter att ha
hört Europaparlamentet.



. Europols uppgift skall vara att stödja och stärka med- Artikel -
lemsstaternas polismyndigheters och andra brottsbekäm- Europol.
pande organs insatser samt deras ömsesidiga samarbete i
den förebyggande kampen mot allvarlig brottslighet som
berör två eller flera medlemsstater, terrorism och sådana
former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse
som är föremål för unionens politik.
. Europols struktur, arbetssätt, insatsområde och uppgifter skall fastställas i europeiska lagar. Dessa uppgifter
kan omfatta
a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av
information särskilt från medlemsstaternas eller tredje
lands eller instans myndigheter,
b) samordning, organisering och genomförande av utredningar och operativa insatser tillsammans med medlemsstaternas behöriga myndigheter eller inom gemensamma utredningsgrupper, i förekommande fall i samverkan med Eurojust.
I europeiska lagar skall även närmare föreskrifter fastKontroll av
Europaparlaställas för den kontroll av Europols verksamhet som utmentet och
förs av Europaparlamentet under medverkan av medmedverkan
lemsstaternas nationella parlament.
av nationella
parlament.
. Alla Europols operativa insatser skall genomföras i
samverkan och samförstånd med myndigheterna i den
eller de medlemsstater vars territorium berörs.Tvångsåtgärder får genomföras endast av de behöriga nationella
myndigheterna.
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Artikel - I en europeisk lag eller ramlag som antas av ministerrådet
Ingripande på
skall det fastställas på vilka villkor och inom vilka gränser
annan medsom de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som
lemsstats
avses i artiklarna - och - får ingripa på en anterritorium.
nan medlemsstats territorium i förbindelse och i samförstånd med myndigheterna i denna stat. Ministerrådet
skall besluta med enhällighet efter att ha hört Europaparlamentet.

Kapitel V – Områden där unionen får
besluta om att genomföra samordnande,
kompletterande eller stödjande åtgärder
Avsnitt  – Folkhälsa
Artikel -
. En hög hälsoskyddsnivå för människor skall säkerHög hälsoställas vid utformning och genomförande av all unionsskyddsnivå.
politik och alla unionsåtgärder.
Folkhälsa.
Unionens insatser, som skall komplettera den nationella politiken, skall inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för fysisk och mental hälsa. Sådana insatser
skall innefatta kamp mot de stora folksjukdomarna genom att främja forskning om deras orsaker, hur de överförs och hur de kan förebyggas samt hälsoupplysning och
hälsoundervisning.
Unionen skall komplettera medlemsstaternas insatser
för att minska narkotikarelaterade hälsoskador, inklusive
upplysning och förebyggande verksamhet.
. Unionen skall främja samarbete mellan medlemsstaterna på de områden som avses i denna artikel och vid
behov stödja deras insatser.
Medlemsstaterna skall i samverkan med kommissionen
samordna sin politik och sina program inbördes på de
områden som avses i punkt . Kommissionen kan i nära
kontakt med medlemsstaterna ta lämpliga initiativ för att
främja en sådan samordning, bland annat genom initiativ
Riktlinjer och
indikatorer,
ett slags
öppen samordningsmetod.

 

med syftet att fastställa alla riktlinjer och indikatorer,
organisera utbytet av bästa metoder och utforma de delar
som behövs för periodisk övervakning och utvärdering.
Europaparlamentet skall informeras fullt ut.
. Unionen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella organisationer på folkhälsans område.
. Europeiska lagar eller ramlagar skall bidra till att de
mål som anges i denna artikel uppnås genom att följande
åtgärder fastställs för att klara av de gemensamma frågorna på säkerhetsområdet:
a) Åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder i fråga om organ och ämnen av mänskligt
ursprung, blod och blodderivat; dessa åtgärder skall inte
hindra någon medlemsstat från att upprätthålla eller införa strängare skyddsåtgärder.
b) Sådana åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan.
De europeiska lagarna eller ramlagarna skall antas efter
det att Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala
kommittén har hörts.
. I europeiska lagar eller ramlagar får även stimulansåtgärder fastställas som är utformade för att skydda och
förbättra människors hälsa, samt bekämpa omfattande,
gränsöverskridande sjukdomar, dock utan att dessa åtgärder får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar. Dessa lagar eller ramlagar skall antas efter det att Regionkommittén samt
Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
. För de syften som anges i denna artikel kan ministerrådet på förslag av kommissionen också anta rekommendationer.
. När unionen vidtar åtgärder på folkhälsoområdet
skall den fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för
att organisera och ge hälso- och sjukvård. I synnerhet får
inte de åtgärder som avses i punkt  a påverka nationella
bestämmelser om donation eller medicinsk användning
av organ och blod.
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Artikel -
. Unionen och medlemsstaterna skall se till att det
Industrifinns nödvändiga förutsättningar för unionsindustrins
politik.
konkurrensförmåga.
För detta ändamål skall deras insatser, i enlighet med
ett system av öppna och konkurrensutsatta marknader,
inriktas på att
a) påskynda industrins anpassning till strukturförändringar,
b) främja en miljö som är gynnsam för initiativ och för
utveckling av företag inom hela unionen, särskilt i fråga
om små och medelstora företag,
c) främja en miljö som är gynnsam för samarbete mellan företag,
d) främja ett bättre utnyttjande av de industriella möjligheter som skapas genom politiken inom sektorerna för
innovation, forskning och teknisk utveckling.
Riktlinjer och
. I samverkan med kommissionen skall medlemsstaindikatorer,
terna samråda inbördes och vid behov samordna sina inett slags
satser. Kommissionen får ta lämpliga initiativ för att
öppen samfrämja en sådan samordning, bland annat genom initiativ
ordningsmetod.
med syftet att fastställa alla riktlinjer och indikatorer, organisera utbytet av bästa metoder och utforma de delar
som behövs för periodisk övervakning och utvärdering.
Europaparlamentet skall informeras fullt ut.
. Unionen skall bidra till att förverkliga de mål som
anges i punkt  genom sin politik och sina insatser enligt
andra bestämmelser i konstitutionen. I europeiska lagar
eller ramlagar får särskilda åtgärder fastställas för att stödja de insatser som görs av medlemsstaterna för att förverkliga de mål som anges i punkt , med undantag för all
harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar. Lagarna eller ramlagarna skall antas efter det
att Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
Detta avsnitt får inte utgöra en grund för unionen att
införa åtgärder som kan medföra att konkurrensen snedvrids eller som omfattar bestämmelser om skatter eller
bestämmelser om anställdas rättigheter och intressen.

Avsnitt  – Kultur

 



. Unionen skall bidra till kulturens utveckling i medArtikel -
Kultur.
lemsstaterna med respekt för deras nationella och regionala mångfald och samtidigt framhäva det gemensamma
kulturarvet.
. Unionens insatser skall syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och
komplettera deras verksamhet när det gäller
a) att förbättra kunskaperna om och att sprida de europeiska folkens kultur och historia,
b) att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse,
c) icke-kommersiellt kulturutbyte,
d) konstnärligt och litterärt skapande, även inom den
audiovisuella sektorn.
. Unionen och medlemsstaterna skall främja samarbe- Internationellt
tet med tredje land och behöriga internationella organisa- samarbete.
tioner på kulturområdet, särskilt Europarådet.
Kulturella
. Unionen skall beakta de kulturella aspekterna när
aspekter ska
den handlar enligt andra bestämmelser i konstitutionen,
beaktas. Stisärskilt för att respektera och främja sin kulturella mång- mulansåtgärfald.
der, men
. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel ingen harmonisering.
uppnås skall
a) i europeiska lagar eller ramlagar stimulansåtgärder
fastställas, vilka dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar;
dessa lagar eller ramlagar skall antas efter det att Regionkommittén har hörts,
b) ministerrådet på förslag av kommissionen anta
rekommendationer.

Avsnitt  – Utbildning, yrkesutbildning,
ungdoms- och idrottsfrågor

. Unionen skall bidra till utvecklingen av en utbildning Artikel -
av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan med- Utbildning.
lemsstaterna och genom att vid behov stödja och kom-
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plettera deras insatser. Unionen skall fullt ut respektera
medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll
och utbildningssystemens organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald.
Unionen skall bidra till främjandet av europeiska
idrottssatsningar med avseende på deras sociala och pedagogiska funktion.
. Målen för unionens insatser skall vara att
a) utveckla den europeiska dimensionen inom utbildningen, särskilt genom undervisning i och spridning av
medlemsstaternas språk,
b) främja rörligheten för studerande och lärare, bl.a.
genom att verka för ett akademiskt erkännande av examensbevis och studietider,
c) främja samarbete mellan utbildningsanstalter,
d) utveckla informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som är gemensamma för medlemsstaternas utbildningssystem,
e) främja utvecklingen av ungdoms- och ungdomsledarutbyte och stimulera ungdomars deltagande i Europas
demokratiska liv,
f) främja utvecklingen av distansundervisning,
g) utveckla idrottens europeiska dimension genom att
främja rättvisan i tävlingar och samarbetet mellan idrottsorganisationerna samt genom att även skydda idrottsutövarnas moraliska och fysiska integritet, särskilt när det
gäller unga idrottsmän och idrottskvinnor.
. Unionen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella organisationer på utbildningsområdet, särskilt Europarådet.
. För att bidra till att de mål som anges i denna artikel
uppnås skall
a) i europeiska lagar eller ramlagar stimulansåtgärder
fastställas, vilka dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar;
dessa skall antas efter det att Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén har hörts,

 

b) ministerrådet på förslag av kommissionen anta
rekommendationer.



Räddningstjänst, skydd
mot katastrofer.

Artikel -

. Unionen skall genomföra en yrkesutbildningspolitik Artikel -
som skall understödja och komplettera medlemsstaternas Yrkesutbildning.
insatser, och samtidigt fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för yrkesutbildningens innehåll och organisation.
. Målen för unionens insatser skall vara att
a) underlätta anpassningen till industriella förändringar, särskilt genom yrkesutbildning och omskolning,
b) förbättra den grundläggande och fortsatta yrkesutbildningen för att underlätta inträde och återinträde på
arbetsmarknaden,
c) underlätta tillträde till yrkesutbildning och främja
rörligheten för yrkeslärare och för elever i sådan utbildning, särskilt de unga,
d) stimulera samarbete i fråga om yrkesutbildning mellan undervisningsanstalter och företag,
e) utveckla informations- och erfarenhetsutbyte i frågor
som är gemensamma för medlemsstaternas yrkesutbildningssystem.
. Unionen och medlemsstaterna skall främja samarbe- Internationellt
tet med tredje land och behöriga internationella organisa- samarbete.
tioner på yrkesutbildningens område.
. Europeiska lagar eller ramlagar skall bidra till att de
Ingen harmomål som anges i denna artikel uppnås, dock utan att dessa nisering.
åtgärder får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar. De lagarna eller
ramlagarna skall antas efter det att Regionkommittén
samt Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.

Avsnitt  – Räddningstjänst

. Unionen skall främja samarbetet mellan medlemsstaterna i syfte att förstärka effektiviteten hos systemen
inom unionen för förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor.

Inlaga NewsGothic-spalt



Ingen harmonisering.

03-10-09

 

08.20

Sida 162

Målen för unionens insatser skall vara att
a) stödja och komplettera medlemsstaternas insatser på
nationell, regional och lokal nivå när det gäller förebyggande av risker, beredskapen hos aktörerna inom medlemsstaternas räddningstjänster samt ingripanden vid
naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor,
b) främja snabbt och effektivt operativt samarbete
mellan de nationella räddningstjänsterna,
c) främja överensstämmelse mellan internationella
åtgärder när det gäller räddningstjänsten.
. De åtgärder som är nödvändiga för att bidra till att
uppnå målen i punkt , som dock inte får omfatta någon
harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar, skall fastställas i europeiska lagar eller ramlagar.

Avsnitt  – Administrativt samarbete
Artikel -
. Medlemsstaternas faktiska nationella genomförande
Medlemsstaav unionsrätten, som är väsentligt för att unionen skall
ternas genomfungera väl, skall betraktas som en fråga av gemensamt
förande av
intresse.
unionsrätten.
Stöd, men
. Unionen får stödja medlemsstaternas ansträngninginte harmoniar att förbättra sin administrativa förmåga att genomföra
sering.
unionsrätten. Sådana åtgärder får innefatta underlättat
utbyte av information och av offentliga tjänstemän samt
stöd till utbildningsprogram. Ingen medlemsstat skall
vara skyldig att utnyttja sådant stöd. Åtgärder som är
nödvändiga för detta ändamål skall fastställas, i europeiska lagar; de får dock inte omfatta någon harmonisering
av medlemsstaternas lagar och andra författningar.
. Denna artikel skall inte påverka medlemsstaternas
skyldigheter att genomföra unionsrätten eller kommissionens rättigheter och skyldigheter. Inte heller skall den påverka tillämpningen av andra bestämmelser i konstitutionen där administrativt samarbete mellan medlemsstaterna och mellan dessa och unionen föreskrivs.

 

Avdelning IV – Associering av utomeuropeiska länder och territorier

De utomeuropeiska länder och territorier som upprätthåller särskilda förbindelser med Danmark, Frankrike,
Nederländerna och Förenade kungariket skall associeras
med unionen. Dessa länder och territorier, nedan kallade
»länder och territorier«, är förtecknade i bilaga  [denna
bilaga, som motsvarar bilaga  i -fördraget, har ännu
inte utarbetats].
Syftet med associeringen skall vara att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa länder och territorier samt att upprätta nära ekonomiska förbindelser
mellan dem och unionen som helhet.
Associeringen av dessa länder och territorier skall i första hand främja invånarnas intressen och välstånd så att
de kan uppnå den ekonomiska, sociala och kulturella utveckling som de eftersträvar.



Artikel -

Associering
av utomeuropeiska länder
och territorier.

Associeringen skall ha följande mål:
Artikel -
Mål för assoa) Medlemsstaterna skall i handeln med dessa länder
cieringen.
och territorier tillämpa samma regler som de enligt konstitutionen tillämpar inbördes.
b) Varje land eller territorium skall i handeln med medlemsstaterna och med de övriga länderna och territorierna tillämpa samma regler som det tillämpar gentemot den
europeiska stat som det upprätthåller särskilda förbindelser med.
c) Medlemsstaterna skall bidra till de investeringar som
behövs för den gradvisa utvecklingen av dessa länder och
territorier.
d) För investeringar som finansieras av unionen skall
deltagande i anbud och leveranser vara öppet på samma
villkor för alla fysiska och juridiska personer som är medborgare respektive etablerade i medlemsstaterna eller i
dessa länder och territorier.
e) I förbindelserna mellan medlemsstaterna och dessa
länder och territorier skall etableringsrätten för medbor-
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gare och bolag regleras enligt de bestämmelser och den
ordning som anges i underavsnittet om etableringsrätt
samt på icke-diskriminerande grund om inte annat följer
av särskilda bestämmelser som antagits enligt artikel .
Artikel -
.Tullar vid import till medlemsstaterna av varor med
Inga tullar
ursprung i dessa länder och territorier skall förbjudas i
mellan medenlighet med konstitutionen.
lemsstaterna
. I varje land och territorium skall tullar vid import
och associerade områfrån medlemsstaterna och från de övriga länderna och
den.
territorierna förbjudas enligt artikel -.
. Länderna och territorierna får dock uppbära tullar
Tullar kan
dock få uppsom är nödvändiga för deras utveckling och industrialisebäras.
ring eller, om de har skattekaraktär, har till syfte att bidra
till deras budget.
De tullar som avses i första stycket får inte överstiga
dem som gäller för import av varor från en medlemsstat
som landet eller territoriet upprätthåller särskilda förbindelser med.
. Punkt  skall inte tillämpas på länder och territorier
som på grund av särskilda internationella förpliktelser
redan tillämpar en icke-diskriminerande tulltaxa.
. Införande eller ändring av tullsatser för varor som
importeras till dessa länder och territorier får inte rättsligt
eller i praktiken leda till direkt eller indirekt diskriminering av varor som importeras från de olika medlemsstaterna.
Artikel - Om tullnivån för varor från tredje land vid import till ett
Motåtgärder
land eller territorium vid tillämpning av artikel -.
kan vidtas.
kan orsaka omläggning av handeln till nackdel för en
medlemsstat, får denna medlemsstat begära att kommissionen föreslår övriga medlemsstater att vidta nödvändiga
motåtgärder.

 



Regler om
associeringen.

Artikel -

Om inte annat följer av bestämmelserna om folkhälsa,
Artikel -
Fri rörlighet
allmän säkerhet och allmän ordning skall den fria rörligför arbetsheten inom medlemsstaterna för arbetstagare från dessa
tagare.
länder och territorier samt inom dessa länder och territorier för arbetstagare från medlemsstaterna regleras genom
åtgärder som antagits i enlighet med artikel -.

Ministerrådet skall enhälligt, med utgångspunkt i de
resultat som uppnåtts inom ramen för dessa länders och
territoriers associering med unionen, anta europeiska
förordningar och beslut om de närmare riktlinjerna och
förfarandet för dessa länders och territoriers associering
med unionen.

Artiklarna -–- skall tillämpas i fråga om Grön- Artikel -
Grönland.
land, om inte annat följer av de särskilda bestämmelser
som fastställs i protokollet om en särskild ordning för
Grönland.

Avdelning V – Unionens yttre åtgärder

Kapitel I – Bestämmelser som
skall tillämpas allmänt

. Unionens åtgärder på den internationella arenan
Artikel -
Principer för
skall utgå från principer som har legat till grund för dess
unionens yttegen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som den
re åtgärder.
strävar efter att föra fram i den vidare världen; nämligen
demokrati, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för folkrätten i enlighet med principerna i Förenta nationernas stadga.
Unionen skall sträva efter att utveckla förbindelser och
bygga partnerskap med tredje land och internationella organisationer, regionala eller globala, som delar dessa värderingar. Den skall främja multilaterala lösningar på
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gemensamma problem, särskilt inom ramen för Förenta
nationerna.
. Unionen skall fastställa och föra en gemensam politik och gemensamma åtgärder samt arbeta för att säkerställa en hög grad av samarbete inom alla områden för
internationella förbindelser för att
a) skydda gemensamma värden, grundläggande intressen, säkerhet, oberoende och integritet,
b) konsolidera och stödja demokrati, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och folkrätten,
c) bevara freden, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet, i enlighet med principerna i Förenta
nationernas stadga,
d) främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig
utveckling i utvecklingsländerna med det primära syftet
att utrota fattigdomen,
e) främja integreringen av alla länder i världsekonomin,
inbegripet genom gradvis avskaffande av restriktioner för
internationell handel,
f) bidra till utformningen av internationella åtgärder för
att bevara och förbättra miljön och för en hållbar förvaltning av jordens naturresurser i syfte att garantera en hållbar utveckling,
g) bistå befolkningar, länder och regioner som drabbas
av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor, och främja ett internationellt system som bygger på
fördjupat multilateralt samarbete och ett gott globalt styre.
. Unionen skall respektera de principer och mål som
räknas upp i punkterna  och  när den utarbetar och genomför yttre åtgärder på de olika områden som omfattas
av denna avdelning samt övrig politik avseende de yttre
aspekterna.
Unionen skall sörja för samstämmigheten mellan de
olika områden som omfattas av dess yttre åtgärder och
mellan denna och övrig politik. Ministerrådet och kommissionen med bistånd av unionens utrikesminister skall
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säkerställa denna samstämmighet och samarbeta i detta
syfte.



Gemensam
utrikes- och
säkerhetspolitik, GUSP.
Medlemsstaterna ska
stödja GUSP.

Artikel -

ma förslag.

. Europeiska rådet skall på grundval av de principer
Artikel -
och mål som anges i artikel - i denna avdelning fast- Europeiska
rådet faststälställa unionens strategiska intressen och mål.
ler strategisEuropeiska rådets europeiska beslut om unionens stra- ka intressen
och mål.
tegiska intressen och mål skall gälla den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken och andra områden som
omfattas av unionens yttre åtgärder. De kan gälla unionens förbindelser med ett land eller en region eller ha ett
tematiskt upplägg. I besluten skall deras varaktighet samt
de medel som unionen och medlemsstaterna ställer till
förfogande anges.
Europeiska rådet skall fatta beslut med enhällighet på
Enhällighet i
Europeiska
rekommendation av ministerrådet. Europeiska rådets
rådet.
europeiska beslut skall genomföras enligt de förfaranden
som föreskrivs i konstitutionen.
. Unionens utrikesminister får i fråga om den gemen- Utrikesministern och komsamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom kommismissionen
sionen i fråga om de övriga områdena för yttre åtgärder,
kan lägga
lägga fram gemensamma förslag för ministerrådet.
gemensam-

Kapitel II – Den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken

. Unionen skall, inom ramen för principerna och målen för sina yttre åtgärder, fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som omfattar alla
områden av utrikes- och säkerhetspolitiken.
. Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i en
anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet.
Medlemsstaterna skall arbeta tillsammans för att förstärka och utveckla sin ömsesidiga politiska solidaritet.
De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller kan minska dess effektivitet som en
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sammanhållande kraft i de internationella relationerna.
Ministerrådet och unionens utrikesminister skall sörja
för att dessa principer följs.
. Unionen skall genomföra den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken
a) genom att bestämma de allmänna riktlinjerna,
b) genom att anta europeiska beslut om
i) unionens åtgärder,
ii) unionens ståndpunkter,
iii) genomförande av åtgärder och ståndpunkter, och
c) genom att stärka det systematiska samarbetet mellan
medlemsstaterna om deras politik.

Artikel -
. Europeiska rådet skall bestämma principerna och de
Europeiska
allmänna riktlinjerna för den gemensamma utrikes- och
rådet bestämsäkerhetspolitiken, inklusive för frågor som har försvarsmer allmänna
mässiga konsekvenser.
riktlinjer.
Om den internationella utvecklingen kräver det skall
Europeiska rådets ordförande sammankalla ett extra
möte i Europeiska rådet för att fastställa den strategiska
inriktningen av unionens politik inför denna utveckling.
. Ministerrådet skall anta de europeiska beslut som
Ministerrådet
antar europekrävs för att fastställa och genomföra den gemensamma
iska beslut.
utrikes- och säkerhetspolitiken på grundval av de allmänna riktlinjer och den strategiska inriktning som Europeiska rådet har fastställt.
Artikel -
. Unionens utrikesminister, som är ordförande i miUnionens utrinisterrådet (utrikes frågor), skall genom sina förslag bidra
kesminister.
till utformningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och se till att de europeiska beslut som antas
av Europeiska rådet och ministerrådet genomförs.
. I frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skall unionen företrädas av unionens utrikesminister. Denne skall på unionens vägnar föra den
politiska dialogen och framföra unionens ståndpunkt inom internationella organisationer och vid internationella
konferenser.

 

. När unionens utrikesminister uppfyller sitt mandat
skall han eller hon stödja sig på en europeisk avdelning
för yttre åtgärder. Denna avdelning skall samarbeta med
medlemsstaternas diplomattjänster [se Förklaring om
inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder].



Avdelning för
yttre åtgärder.

. När den internationella situationen kräver en opera- Artikel -
tiv åtgärd av unionen skall ministerrådet anta de europe- Ministerrådet
antar europeiska beslut som är nödvändiga. Dessa beslut skall avse
iska beslut
mål, omfattning, de medel som skall ställas till unionens
om operativa
förfogande, vid behov varaktighet, samt på vilka villkor åt- åtgärder.
gärderna skall genomföras.
Om förhållandena ändras på ett sätt som är av väsentlig
betydelse för en fråga som är föremål för ett sådant europeiskt beslut, skall ministerrådet se över principerna och
målen för åtgärden och fatta de nödvändiga europeiska
besluten. Fram till dess att ministerrådet har fattat sådana
beslut skall det europeiska beslutet om unionens gemensamma åtgärd bestå.
Besluten är
. Dessa europeiska beslut skall vara förpliktande för
medlemsstaterna vid deras ställningstaganden och hand- förpliktande
för medlemslande.
staterna.
. Information skall lämnas om varje nationellt ställningstagande eller nationell åtgärd som planeras inom
ramen för ett europeiskt beslut enligt punkt ; informationen skall lämnas i så god tid att föregående samråd kan
ske inom ministerrådet om det behövs. Skyldigheten att
lämna förhandsinformation skall inte gälla bestämmelser
som endast innebär att europeiska beslut förs över till
nationell nivå.
. Om förändringar i situationen gör det absolut nödMedlemsstaterna får vidta
vändigt och i avsaknad av ett nytt europeiskt beslut får
brådskande
medlemsstaterna, med beaktande av de allmänna målen
åtgärder om
för det europeiska beslut som avses i punkt , vidta de
det är absolut
nödvändigt.
brådskande åtgärder som behövs. De berörda medlemsstaterna skall genast underrätta ministerrådet om sådana
åtgärder.
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. Om genomförandet av ett sådant europeiskt beslut
som avses i denna artikel medför allvarliga svårigheter för
en medlemsstat, skall denna lägga fram saken för ministerrådet som skall överväga frågan och söka lämpliga lösningar. Sådana lösningar får inte strida mot målen för den
gemensamma åtgärden eller minska dennas effektivitet.
Artikel - Ministerrådet skall anta europeiska beslut som anger unionens ståndpunkt om en särskild fråga av geografisk eller
tematisk karaktär. Medlemsstaterna skall se till att deras
nationella politik överensstämmer med unionens ståndpunkter.
Europeiska
beslut om unionens ståndpunkt.

Artikel -
.Varje medlemsstat, unionens utrikesminister, eller
ministern med stöd av kommissionen, får hänskjuta frågor om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
till ministerrådet och förelägga det förslag.
. I sådana fall som kräver ett snabbt beslut skall unionens utrikesminister på eget initiativ eller på begäran av
en medlemsstat kalla till ett extra sammanträde inom
ministerrådet inom fyrtioåtta timmar eller, i en nödsituation, inom kortare tid.
Förslagsrätt:
medlemsstaterna, utrikesministern
samt utrikesministern
med stöd av
kommissionen.

Artikel -
. Europeiska beslut enligt detta kapitel skall antas enEnhällighet i
hälligt av ministerrådet. Att personligen närvarande eller
ministerråföreträdda medlemmar avstår från att rösta hindrar inte
det. Avståenatt sådana beslut fattas.
de hindrar ej
beslut.
En medlem av ministerrådet som avstår från att rösta
En medlemsfår motivera sitt avstående genom att avge en formell förstat kan avstå
klaring. Om så sker skall rådsmedlemmen inte vara skylfrån att rösta
och kan avge
dig att tillämpa det europeiska beslutet men skall godta
en förklaring.
att det är förpliktande för unionen. Den berörda medlemsstaten skall i en anda av ömsesidig solidaritet avhålla
sig från varje handling som skulle kunna strida mot eller
hindra en unionsåtgärd på grundval av det beslutet, och
de andra medlemsstaterna skall respektera dess ståndpunkt. Om de medlemmar av ministerrådet som på detta
sätt motiverar sitt avstående företräder minst en tredjedel

 

av medlemsstaterna som motsvarar minst en tredjedel av
unionens befolkning skall beslutet inte fattas.
. Ministerrådet skall med avvikelse från punkt  med
kvalificerad majoritet
a) anta europeiska beslut om unionens åtgärder och
ståndpunkter på grundval av ett europeiskt beslut av
Europeiska rådet om unionens strategiska intressen och
mål, enligt artikel -.,
b) besluta om en åtgärd eller ståndpunkt av unionen,
på ett förslag som ministern lägger fram för ministerrådet
till följd av en specifik begäran som Europeiska rådet har
lagt fram på eget initiativ eller på ministerns initiativ,
c) anta europeiska beslut om genomförande av en åtgärd eller en ståndpunkt från unionens sida,
d) anta europeiska beslut om utnämningen av en särskild representant i enlighet med artikel -.
Om en medlem av ministerrådet förklarar att denne av
väsentliga och uttalade skäl som rör nationell politik avser
att motsätta sig antagandet av ett europeiskt beslut som
skall fattas med kvalificerad majoritet, skall omröstning
inte ske. Unionens utrikesminister skall i nära samråd
med den berörda medlemsstaten söka en lösning som
denna kan godta. Om detta inte lyckas får ministerrådet
med kvalificerad majoritet begära att frågan skall hänskjutas till Europeiska rådet för enhälligt beslut.
. Europeiska rådet får med enhällighet besluta att
ministerrådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet
i andra fall än dem som avses i punkt .
. Punkterna  och  i denna artikel skall inte tillämpas
på beslut som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

. När unionen har enats om en gemensam inställning
enligt artikel -. skall unionens utrikesminister och
medlemsstaternas utrikesministrar samordna sin verksamhet i ministerrådet.



Kvalificerad
majoritet i
vissa undantagsfall.

Väsentliga
nationella
skäl stoppar
kvalificerad
majoritet.

Kvalificerad
majoritet efter
enhälligt beslut i
Europeiska rådet.
Alltid enhällighet för beslut i
militära eller
försvarsfrågor.

Artikel -

Utrikesministrarna samordnar sin verksamhet.
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. Medlemsstaternas diplomatiska beskickningar och
unionens delegationer skall samarbeta i tredje land och i
de internationella organisationerna och bidra till utformning och genomförande av en gemensam inställning.
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Samarbete
mellan diplomatiska
beskickningar
och unionens
delegationer.

Artikel - Ministerrådet skall när det anser det nödvändigt på initiaSärskilda retiv av unionens utrikesminister utse en särskild represenpresentanter
tant som skall ha mandat för särskilda politiska frågor.
kan utses.
Den särskilda representanten skall utöva sitt mandat under ledning av unionens utrikesminister.
Artikel - Unionen får ingå avtal med en eller flera stater eller internationella organisationer med tillämpning av detta kapitel
i enlighet med förfarandet i artikel -.
Internationella avtal.

Artikel -
. Unionens utrikesminister skall höra EuropaparlaUtrikesminismentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggantern ska inforde valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrimera Europakes- och säkerhetspolitiken inbegripet den gemensamma
parlamentet.
säkerhets- och försvarspolitiken och se till att vederbörlig
hänsyn tas till Europaparlamentets synpunkter. Unionens
utrikesminister skall regelbundet informera Europaparlamentet om utvecklingen av den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. De särskilda representanterna får medverka när Europaparlamentet informeras.
. Europaparlamentet får ställa frågor eller avge rekommendationer till ministerrådet och unionens utrikesminister.Två gånger om året skall Europaparlamentet hålla
en debatt om hur genomförandet av den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken, inbegripet den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, fortskrider.
Europaparlamentet kan
avge rekommendationer
och debattera.

Artikel -
. Medlemsstaterna skall samordna sitt uppträdande
inom internationella organisationer och vid internationella konferenser. De skall där hävda unionens ståndpunkter. Unionens utrikesminister skall svara för denna samordning.
Samordning
av internationellt uppträdande.

 

Inom internationella organisationer och vid internationella konferenser där inte samtliga medlemsstater deltar
skall de deltagande medlemsstaterna hävda unionens
ståndpunkter.
. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt  och
artikel -. skall de medlemsstater som är företrädda
inom internationella organisationer och vid internationella konferenser där inte samtliga medlemsstater deltar informera icke-deltagande medlemsstater och unionens
utrikesminister om alla frågor som är av gemensamt intresse.
Medlemsstater som också är medlemmar av Förenta
nationernas säkerhetsråd skall samråda med varandra och
hålla övriga medlemsstater och unionens utrikesminister
fullt informerade. Medlemsstater som är medlemmar av
säkerhetsrådet skall då de fullgör sina uppgifter hävda
unionens ståndpunkter och intressen, dock utan att detta
skall påverka deras ansvar enligt bestämmelserna i Förenta nationernas stadga.
När unionen har intagit en ståndpunkt till en fråga på
Förenta nationernas säkerhetsråds dagordning, skall de
medlemsstater som är medlemmar av säkerhetsrådet begära att unionens utrikesminister inbjuds att lägga fram
unionens ståndpunkt.

Medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter och unionens delegationer i tredje land och vid internationella konferenser samt deras representationer vid
internationella organisationer skall samarbeta för att se
till att av ministerrådet antagna europeiska beslut om
ståndpunkter och åtgärder följs och genomförs. De skall
intensifiera samarbetet genom att utbyta information och
göra gemensamma bedömningar.
De skall bidra till att genomföra de bestämmelser som
avses i artikel -. om europeiska medborgares rätt till
skydd inom ett tredje lands territorium samt de åtgärder
som beslutas enligt artikel -.



Samråd och
information
rörande FN:s
säkerhetsråd.

Utrikesministern i FN:s
säkerhetsråd.

Artikel -

Samarbete
mellan diplomatiska myndigheter och
unionens
delegationer.
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Artikel - Utan att det påverkar tillämpningen av artikel -
Kommittén
skall en kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik överför utrikesvaka den internationella situationen på de områden som
och säkeromfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolihetspolitik
(KUSP).
tiken och bidra till att utforma politiken genom att avge
yttranden till ministerrådet på begäran av detta, av unionens utrikesminister eller på eget initiativ. Kommittén
skall också övervaka genomförandet av den beslutade
politiken, dock utan att det påverkar unionens utrikesministers befogenheter.
Inom ramen för detta kapitel skall kommittén på ministerrådets och unionens utrikesministers ansvar utöva
politisk kontroll och strategisk ledning av krishanteringsinsatser enligt definitionen i artikel -.
Rådet får, för en krishanteringsinsats som beslutats av
rådet och vars varaktighet rådet beslutar om, bemyndiga
kommittén att vidta lämpliga åtgärder som rör den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av insatsen.
Artikel - Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerGUSP påverhetspolitiken påverkar inte de befogenheter som räknas
kar inte andra
upp i artiklarna -–- och -. På samma sätt påverbefogenkar genomförandet av den politik som räknas upp i dessa
heter.
artiklar inte den befogenhet som avses i artikel -.
Domstolen skall vara behörig att kontrollera att denna
artikel följs.

Avsnitt  – Den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken
Artikel -
. De uppdrag som avses i artikel -. i vilka unionen
Den gemenkan använda civila och militära medel skall inbegripa gesamma
mensamma insatser för nedrustning, humanitära insatser
säkerhetsoch räddningsinsatser, militära rådgivnings- och biståndoch försvarspolitiken.
sinsatser, konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser, insatser med stridsstyrkor för krishantering, inklusive
insatser för återupprättande av fred och stabiliseringsope-

 

rationer efter konflikter. Alla dessa insatser kan bidra till
kampen mot terrorism, bland annat genom stöd till tredje
land i syfte att bekämpa terrorism på dess territorium.
. Ministerrådet skall enhälligt anta europeiska beslut
om de insatser som avses i punkt  i punkt  och fastställa
deras mål, omfattning och de allmänna villkoren för deras
genomförande. Unionens utrikesminister, som arbetar
under ministerrådet och under nära och ständig kontakt
med Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik, skall
sörja för samordningen av de civila och militära aspekterna av dessa insatser.



Europeiska
byrån för
krigsmateriel,
forskning och
militära resurser.

Artikel -

. Genom de europeiska beslut som antas enligt artikel Artikel -
En grupp
- får ministerrådet anförtro genomförandet av ett
medlemsuppdrag åt en grupp medlemsstater som förfogar över
stater kan
den kapacitet som är nödvändig och som önskar delta i
genomföra
uppdrag.
uppdraget. Dessa medlemsstater skall i samverkan med
unionens utrikesminister sinsemellan komma överens om
hur uppdraget skall utföras.
. De medlemsstater som deltar i uppdraget skall regel- Ministerrådet
ska informebundet informera ministerrådet om hur uppdraget fortras om hur
skrider. Dessa medlemsstater skall omedelbart underrätta uppdraget
rådet om det medför nya betydande följder att utföra
fortskrider.
uppdraget eller om det krävs en ändring av målet, omfattningen eller de närmare villkor som antagits av ministerrådet i enlighet med artikel -. I dessa fall skall ministerrådet anta de europeiska beslut som är nödvändiga.

. Europeiska byrån för krigsmateriel, forskning och
militära resurser skall under ministerrådets ledning ha
som uppdrag att
a) bidra till att fastställa målen för medlemsstaternas
militära resurser och utvärdera hur medlemsstaterna fullgör sina resursåtaganden,
b) verka för att de operativa behoven harmoniseras och
för att metoder för effektiv och kompatibel anskaffning
antas,
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c) lägga fram multilaterala projekt för att de militära resursmålen skall uppfyllas och sörja för samordning av de
program som genomförs av medlemsstaterna och förvaltning av särskilda samarbetsprogram,
d) stödja försvarsteknikforskning, samordna och planera gemensam forskningsverksamhet och undersökningar
om tekniska lösningar som motsvarar de framtida operativa behoven,
e) bidra till att fastställa och i förekommande fall genomföra alla åtgärder som kan förstärka försvarssektorns
industriella och tekniska grund och förbättra effektiviteten i försvarsutgifterna.
. Byrån skall vara öppen för alla medlemsstater som
önskar delta i den. Ministerrådet skall med kvalificerad
majoritet anta ett europeiskt beslut om stadgan för byrån,
dess säte samt regler för dess verksamhet. I beslutet skall
hänsyn tas till graden av effektivt deltagande i byråns
verksamhet. Inom byrån skall särskilda grupper bildas av
medlemsstater som genomför gemensamma projekt.
Byrån skall vid behov fullgöra sina uppgifter i samråd
med kommissionen.

Artikel -
. De medlemsstater som är förtecknade i protokoll
Strukturerat
[rubrik], och som uppfyller de högsta kriterierna för milisamarbete
tära resurser och önskar göra mer bindande åtaganden på
mellan meddetta område med hänsyn till de mer krävande uppdralemsstater
som uppfyller
gen, skall sinsemellan inrätta ett strukturerat samarbete i
vissa militära
enlighet med artikel -.. De kriterier och åtaganden i
kriterier ska
fråga om militära resurser som dessa medlemsstater har
inrättas.
fastställt återges i nämnda protokoll.
. Om en medlemsstat önskar delta i detta samarbete i
Andra medlemsstater
ett senare skede genom att åta sig de skyldigheter som
kan ansluta
samarbetet kräver, skall den underrätta Europeiska rådet
senare.
om sin avsikt. Ministerrådet skall överlägga på begäran av
den medlemsstaten. Endast de medlemmar av ministerrådet som företräder de medlemsstater som deltar i det
strukturerade samarbetet får delta i omröstningen.

 

. När ministerrådet antar europeiska beslut om målet
för det strukturerade samarbetet får endast de medlemmar av ministerrådet som företräder de medlemsstater
som deltar i det strukturerade samarbetet delta i överläggningarna och i antagandet av dessa europeiska beslut.
Unionens utrikesminister skall närvara vid överläggningarna. Företrädarna för övriga medlemsstater skall på
lämpligt sätt regelbundet informeras av unionens utrikesminister om hur det strukturerade samarbetet utvecklas.
. Ministerrådet får anförtro åt de medlemsstater som
deltar i samarbetet att inom unionens ram genomföra ett
uppdrag enligt artikel -.
. Utan hinder av föregående punkter skall de relevanta
bestämmelserna om fördjupade samarbeten gälla för det
strukturerade samarbete som regleras i denna artikel.

. Det närmare samarbetet om ömsesidigt försvar enligt artikel -. är öppet för unionens samtliga medlemsstater. En förteckning över de medlemsstater som
deltar i det närmare samarbetet återfinns i förklaringen
[rubrik]. Om en medlemsstat önskar delta i detta samarbete i ett senare skede genom att godta de åtaganden som
detta samarbete innebär, skall medlemsstaten underrätta
Europeiska rådet och ansluta sig till denna förklaring.
. En medlemsstat som deltar i detta samarbete som
blir föremål för ett väpnat angrepp på sitt territorium
skall underrätta övriga deltagande stater om situationen
och kan begära hjälp och bistånd från dem. De deltagande medlemsstaterna skall samlas på ministernivå, biträdda av sina företrädare i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och i Militära kommittén.
. Förenta nationernas säkerhetsråd skall omedelbart
informeras om varje väpnat angrepp och om de åtgärder
som vidtas till följd av angreppet.
. Denna artikel påverkar inte, för de berörda medlemsstaterna, de rättigheter och skyldigheter som följer av
Nordatlantiska fördraget.



Bara deltagande medlemsstater
överlägger
och beslutar.
Övriga medlemsstater
informeras.

Hänvisning till
fördjupade
samarbeten.

Artikel -

Närmare
samarbete
om ömsesidigt försvar.

Deltagande
medlemsstater kan
begära hjälp
vid väpnat
angrepp.
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Avsnitt  – Finansiella bestämmelser
Artikel -
. Institutionernas förvaltningsutgifter till följd av beFinansiella
stämmelserna om de områden som avses i detta kapitel
bestämmelskall belasta unionens budget.
ser för GUSP.
. Driftsutgifterna för att genomföra bestämmelserna
skall också belasta unionens budget, bortsett från driftsutgifter i samband med operationer som har militära eller
försvarsmässiga konsekvenser och i fall då ministerrådet
beslutar något annat.
Om utgifterna inte skall belasta unionens budget skall
de belasta medlemsstaterna i enlighet med den på bruttonationalinkomsten grundade fördelningsnyckeln, om inte
ministerrådet beslutar något annat. De medlemsstater,
vars företrädare i ministerrådet har avgett en formell förklaring enligt artikel -. andra stycket är inte skyldiga att bidra till finansieringen av utgifter i samband med
operationer som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser.
. Ministerrådet skall anta ett europeiskt beslut om
Snabb tillgång till
fastställande av de särskilda förfaranden som skall garananslag.
tera snabb tillgång till anslag i unionens budget som är
avsedda för brådskande finansiering av initiativ inom
ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och särskilt för förberedelser för uppdrag av den typ
som avses i artikel -.. Det skall besluta efter att ha
hört Europaparlamentet.
Förberedande verksamhet för de uppdrag som avses i
Startfond.
artikel -. som inte skall belasta unionens budget skall
finansieras genom en startfond med bidrag från medlemsstaterna.
Ministerrådet skall på förslag av unionens utrikesminister med kvalificerad majoritet anta europeiska beslut
om fastställande av föreskrifter för
a) upprättande och finansiering av startfonden, bl.a.
vilka finansiella belopp som fonden skall tilldelas samt
föreskrifter för återbetalning,
b) förvaltning av startfonden, samt
c)finansiell kontroll.

 

Om ministerrådet planerar ett uppdrag enligt artikel
-., som inte får belasta unionens budget, skall det bemyndiga unionens utrikesminister att utnyttja fonden.
Unionens utrikesminister skall rapportera till ministerrådet om genomförandet av uppdraget.

Kapitel III – Den gemensamma
handelspolitiken

Genom att upprätta en tullunion mellan medlemsstaterna avser unionen att i enlighet med sina gemensamma
intressen bidra till en harmonisk utveckling av världshandeln, en gradvis avveckling av restriktionerna i den internationella handeln och i utländska direktinvesteringar, en
sänkning av tullmurarna och andra åtgärder.



Artikel -

Gemensam
handelspolitik. Gradvis
avveckling av
handelsrestriktioner.

. Den gemensamma handelspolitiken skall grunda sig Artikel -
Handelspolitipå enhetliga principer, särskilt när det gäller att ändra
ken ska föras
tullsatser, ingå tull- och handelsavtal som rör utbyte av
enligt princivaror och tjänster samt handelsaspekterna i fråga om im- perna för unionens yttre
materiella rättigheter, utländska direktinvesteringar, enhetlighet i fråga om liberaliseringsåtgärder, exportpolitik åtgärder.
samt handelspolitiska skyddsåtgärder, inbegripet åtgärder
vid dumpning och subventioner. Den gemensamma handelspolitiken skall föras enligt principerna för unionens
yttre åtgärder.
. De åtgärder som krävs för att genomföra den gemen- Vanliga lagsamma handelspolitiken skall fastställas genom europeis- stiftningsförfarandet.
ka lagar eller ramlagar.
. Om avtal skall förhandlas och ingås med en eller flera Ministerrådet
stater eller internationella organisationer skall de tillämp- bemyndigar
kommissioliga bestämmelserna i artikel - tillämpas. Kommis- nen att försionen skall förelägga ministerrådet rekommendationer,
handla.
och ministerrådet skall bemyndiga kommissionen att inleda nödvändiga förhandlingar. Ministerrådet och kommissionen skall se till att de avtal som förhandlas fram är
förenliga med unionens interna politik och interna regler.
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Inom ramen för de direktiv som ministerrådet får utfärda skall kommissionen föra förhandlingarna i samråd
med en särskild kommitté, som utsetts av ministerrådet
för att biträda kommissionen i denna uppgift. Kommissionen skall regelbundet rapportera till den särskilda
kommittén och Europaparlamentet om förhandlingsläget.
.Vid förhandlingar om och ingående av avtal på sådana områden inom handel med tjänster som innebär förflyttningar av personer, samt handelsrelaterade aspekter
av immateriella rättigheter skall ministerrådet besluta
med enhällighet, om avtalet omfattar bestämmelser för
vilka enhällighet krävs för att interna regler skall kunna
antas.
Ministerrådet skall även besluta med enhällighet när
det gäller förhandlingar om och ingående av avtal på sådana områden som rör handel med kulturella och audiovisuella tjänster, om dessa riskerar att skada unionens
kulturella och språkliga mångfald.
Förhandlingar om och ingående av internationella avtal på transportområdet skall även i fortsättningen omfattas av bestämmelserna i avsnitt  kapitel  avdelning 
och i artikel -.
. Utövandet av befogenheterna enligt denna artikel inom handelspolitiken skall inte påverka fördelningen av
befogenheterna mellan unionen och medlemsstaterna
och skall inte medföra någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar inom ett område
där konstitutionen utesluter en sådan harmonisering.

Kapitel IV – Samarbete med tredje
land och humanitärt bistånd
Avsnitt  – Utvecklingssamarbete
Artikel -
. Unionens politik inom området för utvecklingssamarbete skall föras inom ramen för principerna och målen
för unionens yttre åtgärder. Unionens och medlemsstaUtvecklingssamarbete.

 

ternas politik för utvecklingssamarbete skall komplettera
och förstärka varandra.
Det främsta målet för unionens politik på detta område
skall vara minskning och på sikt utrotning av fattigdom.
Unionen skall ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet när den genomför politik som kan påverka utvecklingsländerna.
. Unionen och medlemsstaterna skall uppfylla de
åtaganden och beakta de mål som de har godkänt inom
ramen för Förenta nationerna och andra behöriga internationella organisationer.

. De åtgärder som behövs för att genomföra politiken
för utvecklingssamarbete och som kan gälla fleråriga program för samarbete med utvecklingsländer eller program
med tematisk inriktning skall fastställas genom europeiska lagar eller ramlagar.
.Unionen får med tredje land och behöriga internationella organisationer ingå alla avtal som behövs för att
genomföra de mål som anges i artikel -. Dessa avtal
skall förhandlas fram och ingås enligt artikel -.
Första stycket skall inte påverka medlemsstaternas behörighet att förhandla i internationella organ och att ingå
internationella avtal.
. Europeiska investeringsbanken skall enligt villkoren i
sin stadga bidra till att genomföra de åtgärder som avses i
punkt .

. I syfte att främja åtgärdernas komplementaritet och
effektivitet skall unionen och medlemsstaterna samordna
sin politik inom området för utvecklingssamarbete och
samråda med varandra om sina biståndsprogram, även
inom internationella organisationer och på internationella konferenser. De får vidta gemensamma åtgärder. Medlemsstaterna skall om det behövs bidra till att genomföra
unionens biståndsprogram.
. Kommissionen får ta lämpliga initiativ för att främja
den samordning som avses i punkt .



Fattigdomsbekämpning.

Artikel -

Fleråriga eller
tematiska
program.

Europeiska
investeringsbanken.

Artikel -

Samordning
av unionens
och medlemsstaternas politik för
utvecklingssamarbete.
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. Inom sina respektive behörighetsområden skall unionen och medlemsstaterna samarbeta med tredje land och
med behöriga internationella organisationer.

Avsnitt  – Ekonomiskt, finansiellt och
tekniskt samarbete med tredje land
Artikel -
. Utan att det påverkar tillämpningen av de andra
Ekonomiskt,
bestämmelserna i konstitutionen, särskilt artiklarna finansiellt och
–-, skall unionen samarbeta med andra tredje
tekniskt samländer än utvecklingsländerna i ekonomiskt, finansiellt
arbete med
tredje land.
och tekniskt hänseende inbegripet bistånd, i synnerhet
finansiellt bistånd. Detta samarbete skall vara förenliga
med unionens utvecklingspolitik och skall genomföras
inom ramen för principerna och målen för unionens yttre
åtgärder. Unionens och medlemsstaternas åtgärder skall
komplettera och förstärka varandra.
. De åtgärder som behövs för att genomföra punkt 
skall fastställas genom europeiska lagar eller ramlagar.
. Inom sina respektive behörighetsområden skall unionen och medlemsstaterna samarbeta med tredje land och
med behöriga internationella organisationer. De närmare
villkoren för samarbete från unionens sida kan bli föremål
för avtal mellan unionen och berörda tredje parter; avtalen skall förhandlas fram och ingås i enlighet med
artikel -. Ministerrådet skall besluta enhälligt om
de associeringsavtal som avses i artikel -. och om
avtalen med unionens kandidatstater.
Första stycket skall inte påverka medlemsstaternas behörighet att förhandla i internationella organ och att ingå
internationella avtal.
Artikel - När situationen i ett tredje land kräver att unionen lämnar
Omedelbart
omedelbart finansiellt bistånd skall ministerrådet på förfinansiellt
slag av kommissionen anta de europeiska beslut som bebistånd.
hövs.

 

Avsnitt  – Humanitärt bistånd

. Unionens åtgärder inom området för humanitärt
bistånd skall genomföras i enlighet med principerna och
målen för unionens yttre åtgärder. Åtgärderna skall syfta
till att tillfälligt lämna bistånd, stöd och skydd till befolkningar i tredje land som drabbas av naturkatastrofer eller
katastrofer orsakade av människor, för att uppfylla de
humanitära behov som uppstått till följd av dessa olika
situationer. Unionens och medlemsstaternas åtgärder
skall komplettera och förstärka varandra.
. Humanitärt bistånd skall ges i enlighet med principerna i internationell humanitär rätt, särskilt principerna
om opartiskhet och icke-diskriminering.
. Åtgärder för att bestämma ramen för genomförandet
av unionens humanitära åtgärder skall fastställas genom
europeiska lagar eller ramlagar.
. Unionen får med tredje land och behöriga internationella organisationer ingå alla avtal som behövs för att
genomföra de mål som anges i artikel -. Dessa avtal
skall förhandlas fram och ingås enligt artikel -.
Första stycket skall inte påverka medlemsstaternas
behörighet att förhandla i internationella organ och att
ingå internationella avtal.
. För att skapa en ram för gemensamma bidrag från
europeiska ungdomar till unionens humanitära insatser
skall en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd inrättas. Kårens stadga och arbetsformer skall fastställas i
en europeisk lag.
. Kommissionen får ta lämpliga initiativ för att främja
samordningen mellan unionens och medlemsstaternas
åtgärder i syfte att bidra till att unionens åtgärder och de
nationella humanitära åtgärderna blir mer effektiva och
kompletterar varandra.
. Unionen skall se till att dess humanitära insatser är
samordnade och överensstämmer med de insatser som
genomförs av internationella organisationer och organ,
särskilt de som ingår i Förenta nationernas system.



Artikel -

Humanitärt
bistånd.

Europeisk
frivilligkår.
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Kapitel V – Restriktiva åtgärder
Artikel -
. Om ett europeiskt beslut om en unionsståndpunkt
Restriktiva
eller en unionsåtgärd som har fattats enligt bestämmelåtgärder mot
serna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolititredje land.
ken i kapitel  i denna avdelning förutsätter att de ekonomiska och finansiella förbindelserna med ett eller flera
tredje länder helt eller delvis avbryts eller begränsas, skall
ministerrådet på gemensamt förslag av unionens utrikesminister och kommissionen med kvalificerad majoritet
anta de europeiska förordningar eller beslut som behövs.
Ministerrådet skall underrätta Europaparlamentet om
detta.
. På de områden som avses i punkt  får ministerrådet
enligt samma förfarande besluta om restriktiva åtgärder
mot fysiska och juridiska personer, eller grupper och enheter som inte är stater.
Restriktiva
åtgärder mot
personer och
icke-statliga
grupper.

Kapitel VI – Internationella avtal
Artikel -
. Unionen får med ett eller flera tredje länder eller inInternatioternationella organisationer ingå avtal när konstitutionen
nella avtal.
föreskriver att sådana avtal skall ingås eller när ingåendet
av ett avtal är nödvändigt för att inom ramen för unionens
politik uppnå ett av de mål som fastställs i konstitutionen,
föreskrivs i en av unionens rättsligt bindande akter eller
inverkar på en intern unionsakt.
. Avtal som ingås av unionen skall vara bindande för
unionens institutioner och medlemsstaterna.
Artikel - Unionen får ingå associeringsavtal med ett eller flera tredAssocieringsje länder eller med internationella organisationer. Dessa
avtal.
avtal innebär en associering med ömsesidiga rättigheter
och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda
förfaranden.

 



. Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda
Artikel -
Regler för hur
bestämmelserna i artikel - skall avtal mellan unioavtal förhandnen och tredje stat eller internationella organisationer för- las fram och
handlas fram och ingås enligt följande förfarande.
ingås.
. Ministerrådet skall ge bemyndigande att inleda förhandlingar, skall utfärda förhandlingsdirektiv och ingå
avtal.
. Kommissionen eller, om avtalet uteslutande eller
huvudsakligen gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, unionens utrikesminister skall lägga fram
rekommendationer för ministerrådet som skall anta ett
europeiskt beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar.
. Ministerrådet skall i samband med det europeiska
beslutet om bemyndigande avseende förhandlingarna utse förhandlaren eller unionens förhandlingschef beroende
på vad det kommande avtalet gäller.
. Ministerrådet får ge unionens förhandlare förhandlingsdirektiv och utse en särskild kommitté, med vilken
samråd skall ske under förhandlingarna.
. Ministerrådet skall på förslag av förhandlaren anta
ett europeiskt beslut om bemyndigande att underteckna
avtalet och, i förekommande fall, att tillämpa det provisoriskt.
. Ministerrådet skall på förslag av förhandlaren anta
ett europeiskt beslut om ingående av avtalet.
Utom i sådana fall då avtalet endast gäller den gemen- Europaparlamentets godsamma utrikes- och säkerhetspolitiken, skall ministerråkännande.
det anta det beslut som avses i första stycket efter att ha
hört Europaparlamentet. Europaparlamentet skall avge
sitt yttrande inom en tid som ministerrådet får bestämma
med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Om ett yttrande inte har avgetts inom denna tid, får ministerrådet
besluta.
Europaparlamentets godkännande krävs för
a) associeringsavtal,
b) unionens anslutning till Europeiska konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
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c) avtal som skapar en särskild institutionell ram genom att samarbetsförfaranden inrättas,
d) avtal som har betydande budgetmässiga följder för
unionen,
e) avtal som omfattar områden för vilka lagstiftningsförfarandet skall tillämpas.
Europaparlamentet och ministerrådet får i brådskande
fall komma överens om den tid inom vilken godkännande
skall ges.
. Med avvikelse från punkterna ,  och  får ministerrådet, när det ingår ett avtal, bemyndiga förhandlaren
att för unionens räkning, godkänna ändringar i avtalet om
dessa ändringar enligt avtalet skall antas genom ett förenklat förfarande eller av ett organ som inrättas genom
avtalet; ministerrådet får förena ett sådant bemyndigande
med vissa särskilda villkor.
. Under hela förfarandet skall ministerrådet besluta
med kvalificerad majoritet. Det skall besluta enhälligt när
avtalet avser en fråga där enhällighet krävs för att anta en
unionsakt samt för associeringsavtal och unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
. Ministerrådet skall på förslag av unionens utrikesminister eller kommissionen anta ett europeiskt beslut
om att tillfälligt upphöra att tillämpa ett avtal samt om
fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar skall intas i ett organ som inrättats genom ett avtal,
när detta organ skall fatta anta akter med rättslig verkan,
med undantag av sådana akter som kompletterar eller
ändrar avtalets institutionella ram.
. Europaparlamentet skall omedelbart och fullständigt informeras i alla skeden av förfarandet.
. En medlemsstat, Europaparlamentet, ministerrådet
eller kommissionen får inhämta domstolens yttrande om
huruvida ett tilltänkt avtal är förenligt med bestämmelserna i konstitutionen. Om domstolen finner att så inte är
fallet kan avtalet inte träda i kraft, såvida det inte ändras
eller konstitutionen inte ses över i enlighet med förfarandet i artikel -.

 



. Med avvikelse från artikel - får ministerrådet
Artikel -
genom enhälligt beslut – på rekommendation av Europe- Avtal om växelkurssystem för
iska centralbanken eller kommissionen efter att ha hört
euron.
Europeiska centralbanken för att söka uppnå enighet i
överensstämmelse med målet om prisstabilitet och efter
att ha hört Europaparlamentet samt enligt det i punkt 
angivna förfarandet för beslut om den ordning som
nämns där – ingå formella avtal om ett växelkurssystem
för euron i förhållande till andra betalningsmedel än dem
som är lagliga inom unionen.
Ministerrådet får, genom beslut med kvalificerad majoritet, antingen på rekommendation av kommissionen och
efter att ha hört Europeiska centralbanken, eller på rekommendation av Europeiska centralbanken och för att
söka uppnå enighet i överensstämmelse med målet om
prisstabilitet, anta, ändra eller upphäva centralkurser för
euron inom växelkurssystemet. Ministerrådets ordförande skall underrätta Europaparlamentet om centralkurser
för euron antas, ändras eller upphävs.
. I avsaknad av ett växelkurssystem i förhållande till ett
eller flera andra betalningsmedel än dem som är lagliga
inom unionen enligt punkt  får ministerrådet besluta,
antingen på rekommendation av kommissionen och efter
att ha hört Europeiska centralbanken eller på rekommendation av Europeiska centralbanken, att utarbeta allmänna riktlinjer för valutapolitiken i förhållande till dessa valutor. Dessa allmänna riktlinjer skall inte påverka huvudmålet för det europeiska centralbankssystemet som är att
upprätthålla prisstabilitet.
. Om unionen behöver föra förhandlingar om avtal
som gäller monetära frågor eller växelkursfrågor med en
eller flera stater eller internationella organisationer, skall
ministerrådet, med avvikelse från artikel -, på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört
Europeiska centralbanken besluta om en ordning för förhandlingarna och för hur sådana avtal skall ingås. Denna
ordning skall sörja för att gemenskapen uttrycker en ge-
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mensam ståndpunkt. Kommissionen skall i full omfattning medverka vid förhandlingarna.
. Med förbehåll för unionens befogenheter och avtal
om Ekonomiska och monetära unionen, får medlemsstaterna föra förhandlingar i internationella organ och ingå
internationella avtal.

Kapitel VII – Unionens förbindelser med
internationella organisationer och
tredje land samt unionens delegationer
Artikel -
. Unionen skall upprätta samarbete i alla lämpliga forSamarbete
mer med Förenta nationerna, Europarådet, Organisatiomed FN,
nen för säkerhet och samarbete i Europa och OrganisaEuroparådet,
tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
OSSE, OECD.
. Den skall vidare sörja för att lämpliga förbindelser
upprätthålls med andra internationella organisationer.
. Unionens utrikesminister och kommissionen skall
sörja för genomförandet av denna artikel.
Artikel -
. Unionens delegationer i tredje land och i internationella organisationer skall sörja för unionens representation.
. Unionens delegationer skall verka under ledning av
unionens utrikesminister och i nära samarbete med medlemsstaternas diplomatiska beskickningar.
Unionens
delegationer.
Utrikesministern leder.

Kapitel VIII – Genomförande av
solidaritetsklausulen
Artikel -
. Ministerrådet skall, på grundval av ett gemensamt
Genomföranförslag från kommissionen och unionens utrikesminister,
de av solidarianta ett europeiskt beslut med de närmare föreskrifterna
tetsklausulen.
för genomförandet av den solidaritetsklausul som avses
i artikel -. Europaparlamentet skall underrättas.
. Om en medlemsstat utsätts för en terroristattack
eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som
Terrorism och
katastrofer.

 

orsakas av människor, skall de andra medlemsstaterna
lämna bistånd på begäran av den drabbade statens politiska myndigheter. Medlemsstaterna skall i detta syfte
samordna sina åtgärder inom ministerrådet.
. Ministerrådet skall, inom ramen för denna artikel,
biträdas av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik,
med stöd av de strukturer som utvecklats inom säkerhetsoch försvarspolitiken, samt av den kommitté som avses i
artikel - vilka i förekommande fall skall lägga fram
gemensamma yttranden för ministerrådet.
. Europeiska rådet skall, för att unionen skall kunna
handla effektivt, regelbundet utvärdera de hot som unionen utsätts för.

Avdelning VI – Unionens funktion

Kapitel I – Institutionella bestämmelser
Avsnitt  – Institutionerna

Underavsnitt  – Europaparlamentet



Europeiska
rådet utvärderar hot.

. I en av ministerrådet antagen europeisk lag eller ram- Artikel -
lag skall nödvändiga åtgärder fastställas för val av Europa- Former för
val till Europaparlamentets ledamöter genom allmänna direkta val enparlamentet.
ligt en i alla medlemsstater enhetlig ordning eller i enlighet med principer som är gemensamma för alla medlemsstater.
Ministerrådet skall enhälligt besluta på ett utkast av
Europaparlamentet, efter godkännande av Europaparlamentet, som skall besluta med en majoritet av sina ledamöter. Lagen eller ramlagen skall inte träda i kraft förrän
den har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella föreskrifter.
. I en europeisk lag som antas av Europaparlamentet
Europarlamentarikerskall föreskrifter och allmänna villkor fastställas för hur
nas villkor.
dess ledamöter skall utföra sina åligganden. Europaparla- Enhällighet
mentet skall på eget initiativ besluta efter yttrande av
för skatteregler.
kommissionen och sedan ministerrådet gett sitt godkän-
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nande. Ministerrådet skall enhälligt besluta om alla regler
eller villkor som rör beskattning av ledamöter eller före
detta ledamöter.
. Under parlamentsperioden – skall Europaparlamentet ha den sammansättning som anges i protokollet om medborgarnas representation i Europaparlamentet.

Artikel - Regler för sådana politiska partier på europeisk nivå som
avses i artikel -., särskilt bestämmelser om deras finansiering, skall fastställas i europeiska lagar.
Politiska
partiers finansiering.

Artikel - Europaparlamentet får genom beslut av en majoritet av
de ledamöter som ingår begära att kommissionen lägger
fram lämpliga förslag i frågor som enligt Europaparlamentets uppfattning kräver att en unionsbestämmelse
utarbetas för att konstitutionen skall kunna genomföras.
Om kommissionen inte lägger fram något förslag, skall
den underrätta Europaparlamentet om skälen till detta.
EP kan begära förslag av
kommissionen, som
måste förklara sig om den
ej följer EP.

Artikel - Då Europaparlamentet fullgör sina uppgifter får det på
Tillfälliga
begäran av en fjärdedel av sina ledamöter tillsätta en tillundersökfällig undersökningskommitté för att – utan att detta inningskommitverkar på de befogenheter som genom konstitutionen tilltéer i EP.
delas andra institutioner eller organ – undersöka påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen
av unionsrätten, såvida inte de påstådda förhållandena är
föremål för en domstolsprövning och domstolsförfarandet ännu inte har avslutats.
Den tillfälliga undersökningskommittén skall upplösas
när den har överlämnat sin rapport.
Närmare föreskrifter om utövandet av undersökningsrätten skall fastställas i en europeisk lag antagen av Europaparlamentet. Europaparlamentet skall på eget initiativ
besluta efter ministerrådets och kommissionens godkännande.

 

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk
person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat
skall ha rätt att ensam eller tillsammans med andra medborgare eller personer göra en framställning till Europaparlamentet i frågor som hör till unionens verksamhetsområden och som direkt berör honom eller henne.



Artikel -

Unionsmedborgares rätt
att göra framställning till
EP.

. Europaparlamentet skall utse Europeiska ombudsArtikel -
mannen. Europeiska ombudsmannen har befogenhet att Europeiska
ombudsfrån varje unionsmedborgare eller varje annan fysisk eller mannen.
juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ta emot klagomål om fall av dålig förvaltning inom unionens institutioner, organ eller myndigheter, med
undantag för domstolen då den utövar sina domstolsfunktioner.
Ombudsmannen skall inom ramen för sitt uppdrag ut- Ombudsmannens
föra de undersökningar som han eller hon finner berättiverksamhet.
gade, antingen på eget initiativ eller på grundval av de klagomål som framförs till honom eller henne direkt eller genom en ledamot av Europaparlamentet; detta gäller dock
inte om de påstådda förhållandena är eller har varit föremål för ett domstolsförfarande. Om Europeiska ombudsmannen konstaterar ett fall av dålig förvaltning, skall han
eller hon hänskjuta frågan till den berörda institutionen,
det berörda organet eller den berörda myndigheten som
skall ha en frist på tre månader för att delge honom eller
henne sina synpunkter. Europeiska ombudsmannen skall
därefter lämna en rapport till Europaparlamentet och den
berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda myndigheten. Den klagande skall underrättas om
resultatet av dessa undersökningar.
Europeiska ombudsmannen skall förelägga Europapar- Årlig rapport.
lamentet en årlig rapport om resultatet av sina undersökningar.
. Europeiska ombudsmannen skall utses efter varje val Val av omtill Europaparlamentet för dess valperiod. Ombudsman- budsmannen.
nen kan återväljas.
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Europeiska ombudsmannen kan på begäran av Europaparlamentet avsättas av domstolen om han eller hon
inte längre uppfyller de krav som ställs för att han eller
hon skall kunna utföra sina uppgifter eller om han eller
hon gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.
. Europeiska ombudsmannen skall vara fullständigt
oavhängig i sin ämbetsutövning. Då han eller hon fullgör
sina uppgifter får han inte vare sig begära eller ta emot
instruktioner från något organ. Europeiska ombudsmannen får inte under sin ämbetstid utöva någon avlönad
eller oavlönad yrkesverksamhet.
. I en av Europaparlamentet antagen europeisk lag
skall fastställas regler och allmänna villkor för Europeiska
ombudsmannens ämbetsutövning. Europaparlamentet
skall på eget initiativ besluta efter kommissionens yttrande och ministerrådets godkännande.

Artikel - Europaparlamentet skall hålla en årlig session. Det skall
Europaparlasammanträda utan särskild kallelse den andra tisdagen i
mentets sesmars.
sioner.
Europaparlamentet får sammanträda till extra sammanträdesperiod på begäran av en majoritet av sina ledamöter samt på begäran av ministerrådet eller kommissionen.
Artikel -
. Kommissionen får närvara vid samtliga EuropaparlaKommissiomentets sammanträden och skall på egen begäran få uttanens närvaro
la sig.
i EP.
Kommissionen skall muntligen eller skriftligen besvara
Frågor från
EP till komfrågor som ställs till den av Europaparlamentet eller dess
missionen.
ledamöter.
. Europeiska rådet och ministerrådet skall höras av
Europaparlamentet under de förutsättningar som avses i
Europeiska rådets procedurregler och i ministerrådets
arbetsordning.
Europeiska
rådet och
ministerrådet
i EP.

parlamentet besluta med majoritet av de avgivna röster-

Artikel - Om inte annat föreskrivs i konstitutionen, skall EuropaBeslutsregel
i EP.

 

na. Det skall fastställas i arbetsordningen när beslutförhet
föreligger.

Europaparlamentet skall anta sin arbetsordning genom
beslut som biträds av majoriteten av parlamentets ledamöter.
Europaparlamentets protokoll skall offentliggöras enligt bestämmelserna i konstitutionen och dess arbetsordning.

Europaparlamentet skall vid offentligt sammanträde diskutera den allmänna årsrapport som kommissionen förelägger parlamentet.

Om ett förslag om misstroendevotum läggs fram i fråga
om kommissionens verksamhet får Europaparlamentet
inte ta ställning till förslaget förrän tidigast tre dagar efter
det att detta framlagts och endast genom öppen omröstning.
Om förslaget om misstroendevotum antas med en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna och med
majoritet av Europaparlamentets ledamöter, skall kommissionen avgå. Den skall fortsätta att handlägga löpande
ärenden till dess den har ersatts enligt artiklarna - och
-. I så fall skall mandattiden för den kommission som
utses att ersätta den löpa ut samma dag som mandattiden
skulle ha löpt ut för den kommission som har tvingats
avgå.

Underavsnitt  – Europeiska rådet

. Ingen medlem av Europeiska rådet får vid omröstning företräda mer än en annan medlem.
Att personligen närvarande eller företrädda medlemmar avstår från att rösta hindrar inte att Europeiska rådet
fattar beslut som kräver enhällighet.
. Europaparlamentets talman kan av Europeiska rådet
inbjudas att höras.



Artikel -

EP:s arbetsordning.

EP:s protokoll.

Artikel -

Debatt om
årsrapport.

Artikel -

Misstroendevotum mot
kommissionen.

Artikel -

Omröstning
i Europeiska
rådet.

EP:s talman
i Europeiska
rådet.
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. Europeiska rådet skall med enkel majoritet fastställa
sina egna procedurregler. Europeiska rådet skall biträdas
av ministerrådets generalsekretariat.
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Europeiska
rådets procedurregler.

Underavsnitt  – Ministerrådet

Artikel -
. Ministerrådet skall sammanträda efter kallelse av
ordföranden, på dennes initiativ eller på begäran av någon rådsmedlem eller kommissionen.
. Europeiska rådet skall med enhällighet anta ett europeiskt beslut om turordningen för ordförandeskapet för
ministerrådets konstellationer.
Sammanträden i ministerrådet.
Turordning
för ordförandeskap.

Artikel -
. Ingen medlem av ministerrådet får vid omröstning
Omröstning i
företräda mer än en annan medlem.
ministerrådet.
. För de överläggningar som kräver enkel majoritet
skall ministerrådet besluta med en majoritet av sina medlemmar.
. Att personligen närvarande eller företrädda medlemmar avstår från att rösta hindrar inte att ministerrådet
fattar beslut som kräver enhällighet.
Artikel -
. En kommitté som består av medlemsstaternas stänCoreper.
diga representanter skall ansvara för att förbereda ministerrådets arbete och att utföra de uppdrag som rådet ger
den. Kommittén får besluta i procedurfrågor i de fall som
föreskrivs i ministerrådets arbetsordning.
. Ministerrådet skall biträdas av ett generalsekretariat,
Ministerrådets generalsom skall lyda under en generalsekreterare, som utses av
sekretariat
ministerrådet.
och generalMinisterrådet skall besluta med enkel majoritet om
sekreterare.
generalsekretariatets organisation.
. Ministerrådet skall besluta med enkel majoritet i förfarandefrågor liksom vid antagandet av rådets arbetsordning.
Enkel majoritet.

 



Kommissionen
utses på fem år.

Artikel -

Beslut om
kommittéer.

Artikel -

Ministerrådet
kan begära förslag av kommissionen, som
måste förklara
sig om den ej
följer ministerrådet.

Ministerrådet får med enkel majoritet begära att kommis- Artikel -
sionen skall företa de utredningar som rådet finner nödvändiga för att förverkliga de gemensamma målen samt
att förelägga rådet lämpliga förslag. Om kommissionen
inte lägger fram något förslag, skall den underrätta rådet
om skälen till detta.

Ministerrådet skall anta europeiska beslut om fastställande av stadgar för de kommittéer som föreskrivs i konstitutionen. Det skall besluta med enkel majoritet efter att ha
hört kommissionen.

Underavsnitt  – Kommissionen

De europeiska kommissionärerna och kommissionärerna
skall utses för en tid av fem år, om inte i förekommande
fall annat följer av artikel -. Endast medborgare i
medlemsstaterna får vara europeiska kommissionärer eller kommissionärer.

De europeiska kommissionärerna och kommissionärerna Artikel -
skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med Kommissionärernas
deras skyldigheter.Varje medlemsstat förbinder sig att
oberoende.
respektera denna princip och att inte söka påverka de
europeiska kommissionärerna och kommissionärerna
när de utför sina uppgifter.
De europeiska kommissionärerna och kommissionärerna får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet. De skall när de tillträder avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin ämbetstid respektera de förpliktelser som följer av
ämbetet, särskilt deras skyldighet att iaktta redbarhet och
visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden. Om dessa förpliktelser åsidosätts får domstolen, på begäran av ministerrådet som beslutar med enkel majoritet eller kommissionen, allt efter
omständigheterna besluta antingen att den berörda kommissionären skall avsättas från ämbetet enligt artikel -
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 eller berövas rätten till pension eller andra förmåner i
dess ställe.
Artikel -
. En europeisk kommissionärs eller en kommissionärs
Kommissioämbete skall, frånsett vid normala nytillsättningar och vid
närers
dödsfall, upphöra när kommissionären begär sitt entlediavgång.
gande eller avsätts. En europeisk kommissionär eller
kommissionär skall begära sitt entledigande om ordföranden efter kollegiets godkännande begär detta.
. För den entledigade, avsatte eller avlidne europeiska
kommissionärens eller kommissionärens återstående
mandattid skall en ersättare utses till ny europeisk kommissionär eller kommissionär av kommissionens ordförande i enlighet med artiklarna - och -.
. Om ordföranden begär sitt entledigande, avsätts eller
avlider, skall en ersättare utses för återstoden av hans eller
hennes mandattid i enlighet med artikel -..
. Om samtliga europeiska kommissionärer eller kommissionärer begär sitt entledigande skall de kvarstå i ämbetet till dess att ersättare har utsetts för återstoden av
deras mandattid, i enlighet med artiklarna - och -.
Artikel - Om en europeisk kommissionär eller kommissionär inte
Domstolen
längre uppfyller de krav som ställs för att han eller hon
kan avsätta
skall kunna utföra sina uppgifter eller om han eller hon
en kommishar gjort sig skyldig till allvarlig försummelse, får domstosionär.
len på begäran av ministerrådet med enkel majoritet eller
av kommissionen besluta att avsätta honom eller henne.
Artikel - Kommissionens olika ansvarsområden skall struktureras
Kommissiooch fördelas mellan dess ledamöter av dess ordförande, i
närernas
enlighet med artikel -.. Ordföranden får ändra denna
ansvarsomansvarsfördelning under mandatperioden. Europeiska
råden fördelas av ordkommissionärer eller kommissionärer skall under ledning
föranden.
av ordföranden utföra de uppgifter som denne ålägger
dem.

 

Kommissionen skall fatta sina beslut med en majoritet av
kollegiets ledamöter. I arbetsordningen skall fastställas
när beslutförhet föreligger.



Artikel -

Beslut fattas
med majoritet.

Generaladvokater.

Artikel -

Europeiska
domstolen.

Artikel -

Årlig rapport
om EU från
kommissionen.

Artikel -

Kommissionen skall anta sin arbetsordning för att säker- Artikel -
Kommissioställa att både kommissionen själv och dess avdelningar
nens arbetsfullgör sina uppgifter. Den skall se till att arbetsordningen ordning.
offentliggörs.

Kommissionen skall årligen, senast en månad före öppnandet av Europaparlamentets session offentliggöra en
allmän rapport om unionens verksamhet.

Underavsnitt  – Domstolen

Europeiska domstolen skall sammanträda i olika avdelningar, i stor avdelning eller i plenum, i enlighet med
domstolens stadga.

Europeiska domstolen skall biträdas av åtta generaladvokater. På begäran av Europeiska domstolen får ministerrådet enhälligt anta ett europeiskt beslut om att utöka
antalet generaladvokater.
Generaladvokaterna skall vid offentliga domstolssessioner, fullständigt opartiskt och oavhängigt, lägga fram
motiverade yttranden i ärenden som enligt domstolens
stadga kräver deras deltagande.

Europeiska domstolens domare och generaladvokater
Artikel -
som utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifrå- Utseende av
domare och
gasättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövan- generalde av de högsta domarämbetena i hemlandet eller är juadvokater.
rister med allmänt erkända kvalifikationer skall utses i
samförstånd av medlemsstaternas regeringar efter att den
kommitté som föreskrivs i artikel - har hörts.
En del av domartjänsterna och tjänsterna som generaladvokat skall nytillsättas vart tredje år i enlighet med föreskrifterna i domstolens stadga.
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Domarna skall bland sig välja Europeiska domstolens
ordförande för en tid av tre år. Ordföranden kan återväljas.
Europeiska domstolen skall anta sina rättegångsregler.
Dessa regler skall godkännas av ministerrådet.

Artikel - Antalet domare i Europeiska unionens allmänna underEuropeiska
rätt skall fastställas i domstolens stadga. I stadgan får det
unionens allföreskrivas att rätten skall biträdas av generaladvokater.
männa underLedamöterna i Europeiska unionens allmänna underrätt.
rätt skall utses bland personer vars oavhängighet inte kan
ifrågasättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av höga domarämbeten. De skall utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd, efter att den kommitté som föreskrivs i artikel - har hörts. En del av
ledamöterna i Europeiska unionens allmänna underrätt
skall nytillsättas vart tredje år. Avgående ledamöter kan
utnämnas på nytt.
Domarna skall bland sig välja ordförande för Europeiska unionens allmänna underrätt för en tid av tre år. Ordföranden kan återväljas.
Europeiska unionens allmänna underrätt skall anta
sina rättegångsregler i samförstånd med Europeiska domstolen. Rättegångsreglerna skall godkännas av ministerrådet.
Om inte annat föreskrivs i domstolens stadga, skall de
bestämmelser i konstitutionen som avser Europeiska
domstolen tillämpas på Europeiska unionens allmänna
underrätt.
Grundregel:
samma
bestämmelser som för
Europeiska
domstolen.

Artikel - Det skall inrättas en kommitté med uppgift att avge yttKommitté ska
rande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena
yttra sig över
som domare och generaladvokat i Europeiska domstolen
kandidater till
och Europeiska unionens allmänna underrätt innan meddomstolen.
lemsstaternas regeringar beslutar enligt artiklarna -
och -.
Kommittén skall bestå av sju personer utsedda bland
före detta ledamöter av Europeiska domstolen och EuroKommitténs
sammansättning.

 

peiska unionens allmänna underrätt, ledamöter av nationella högsta domstolar och jurister med allmänt erkända
kvalifikationer, varav en skall föreslås av Europaparlamentet. Ministerrådet skall anta ett europeiskt beslut i vilket reglerna för kommitténs arbetssätt fastställs samt ett
europeiskt beslut i vilket dess ledamöter utses. Ministerrådet skall besluta på initiativ av Europeiska domstolens
ordförande.



. Europeiska unionens allmänna underrätt skall vara
Artikel -
Behörighet
behörig att i första instans pröva och avgöra de ärenden
för Europeissom anges i artiklarna -, -, -, -
ka unionens
och -, med undantag av de ärenden som åvilar en
allmänna
underrätt.
specialdomstol och de som enligt stadgan faller under
Europeiska domstolens behörighet. I stadgan kan det
fastställas att Europeiska unionens allmänna underrätt
skall vara behörig för andra grupper av ärenden.
Europeiska unionens allmänna underrätts avgöranden
enligt denna punkt kan överklagas till Europeiska domstolen, dock endast i rättsfrågor, i enlighet med de villkor
och begränsningar som fastställs i domstolens stadga.
. Europeiska unionens allmänna underrätt skall vara
behörig att pröva och avgöra överklaganden mot avgöranden som fattas av de specialdomstolar som upprättas enligt artikel -.
Europeiska unionens allmänna underrätts avgöranden
enligt denna punkt kan i undantagsfall omprövas av
Europeiska domstolen, i enlighet med de villkor och begränsningar som fastställs i stadgan, om det finns en allvarlig risk för att de undergräver enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten.
. Europeiska unionens allmänna underrätt skall vara
Förhandsavgöranden
behörig att pröva och avgöra frågor som hänskjutits för
på särskilda
förhandsavgörande enligt artikel - på särskilda om- områden.
råden som fastställs i domstolens stadga.
Om Europeiska unionens allmänna underrätt anser att
ett ärende kräver ett principbeslut som kan påverka enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten, kan den
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hänskjuta ärendet till Europeiska domstolen för beslut.
Europeiska unionens allmänna underrätts avgöranden
av frågor som hänskjutits för förhandsavgörande kan i undantagsfall omprövas av Europeiska domstolen, i enlighet
med de villkor och begränsningar som fastställs i stadgan,
om det finns en allvarlig risk för att de undergräver enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten.
Artikel -
. Specialdomstolar, som är knutna till Europeiska uniSpecialdomonens allmänna underrätt, med uppgift att i första instans
stolar.
pröva och avgöra vissa grupper av ärenden på särskilda
områden, får inrättas i europeiska lagar. De skall antas
antingen på förslag av kommissionen och efter att ha hört
domstolen eller på begäran av domstolen och efter att ha
hört kommissionen.
. I europeiska lagar om inrättande av en specialdomstol skall det fastställas regler om denna domstols sammansättning och anges hur omfattande behörighet den
har.
. Specialdomstolarnas beslut kan överklagas till Europeiska unionens allmänna underrätt endast i rättsfrågor
eller, om det i den europeiska lagen om inrättande av
specialdomstolen så fastställs, även i sakfrågor.
. Ledamöterna av specialdomstolarna skall utses
bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas
och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av
domarämbeten. De skall utses av ministerrådet genom
enhälligt beslut.
. Specialdomstolarna skall anta sina rättegångsregler i
samförstånd med domstolen. Dessa regler skall godkännas av ministerrådet.
. Om inte annat föreskrivs i den europeiska lagen om
inrättande av specialdomstolen skall de bestämmelser i
konstitutionen som avser domstolen samt bestämmelserna i domstolens stadga tillämpas på specialdomstolarna.

 

Om kommissionen anser att en medlemsstat inte har
uppfyllt en skyldighet enligt konstitutionen, skall kommissionen avge ett motiverat yttrande i ärendet efter att
ha givit den berörda staten tillfälle att komma in med sina
synpunkter.
Om den berörda staten inte rättar sig efter yttrandet
inom den tid som angivits av kommissionen, får denna
föra ärendet vidare till domstolen.

En medlemsstat som anser att en annan medlemsstat inte
har uppfyllt en skyldighet enligt konstitutionen får anhängiggöra ärendet vid domstolen.
Innan en medlemsstat väcker talan mot en annan medlemsstat på grund av ett påstått åsidosättande av en skyldighet enligt konstitutionen, skall den lägga fram saken
för kommissionen.
Kommissionen skall avge ett motiverat yttrande efter
det att var och en av de berörda staterna beretts tillfälle
att skriftligen och muntligen lägga fram sin egen sak och
yttra sig över vad motparten anfört.
Om kommissionen inte yttrat sig inom tre månader
efter det att saken lagts fram för den, skall detta inte hindra att ärendet anhängiggörs vid domstolen.



Artikel -

Kommissionens talan om
fördragsbrott.

Artikel -

Medlemsstats talan
om fördragsbrott.

. Om domstolen finner att en medlemsstat inte har upp- Artikel -
Medlemsfyllt en skyldighet enligt konstitutionen, skall denna stat
staterna ska
vidta de åtgärder som krävs för att följa domstolens dom.
följa domsto. Om kommissionen anser att den berörda medlemslens dom.
Kommissiostaten inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att följa
nen får väcka
domstolens dom får kommissionen, efter att ha gett statalan om
ten tillfälle att framföra sina synpunkter, väcka talan vid
domen inte
följs.
domstolen. Därvid skall kommissionen ange det standardbelopp eller det vite som den med hänsyn till omständigheterna anser det lämpligt att den berörda medlemsstaten skall betala.
Om domstolen finner att den berörda medlemsstaten
Böter om
dom inte
inte har efterkommit dess dom, kan den förelägga staten
följs.
att betala ett standardbelopp eller ett vite.

Inlaga NewsGothic-spalt



Böter om
europeisk
ramlag inte
införlivats.

03-10-09

 

08.20

Sida 202

Detta förfarande skall inte inverka på tillämpningen av
artikel -.
. När kommissionen för ett ärende vidare till domstolen i enlighet med artikel - därför att den anser att
den berörda medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att meddela åtgärder för att införliva en europeisk
ramlag får kommissionen, om den anser det lämpligt, begära att domstolen samtidigt skall ålägga den berörda staten att betala ett standardbelopp eller ett vite om domstolen konstaterar en underlåtenhet. Om domstolen uppfyller kommissionens begäran skall betalningen träda i kraft
inom den tidsfrist som anges i domstolens dom.

Artikel - I ministerrådets europeiska lagar och förordningar får
Påföljder.
domstolen ges en obegränsad behörighet i fråga om de
påföljder som föreskrivs i dessa.

 



Talan av revisionsrätten,
ECB och
Regionkommittén.
Talan av fysiska och juridiska personer.

Artikel -

någon rättsregel som gäller dess tillämpning eller i fråga
om maktmissbruk.
. Domstolen skall på samma villkor vara behörig att
pröva en talan som revisionsrätten, Europeiska centralbanken eller Regionkommittén väcker för att tillvarata
sina rättigheter.
.Varje fysisk eller juridisk person får på samma villkor
väcka talan mot en rättsakt som är riktad till honom eller
henne eller som direkt och personligen berör honom eller
henne samt mot en rättsakt som direkt berör honom eller
henne och som inte medför genomförandeåtgärder.
. De rättsakter genom vilka unionens myndigheter och
organ inrättas kan föreskriva särskilda villkor och former
för talan som väcks av fysiska eller juridiska personer mot
rättsakter som antas av dessa organ eller myndigheter och
som skall ha rättsverkan.
.Talan som avses i denna artikel skall väckas inom
två månader från den dag då åtgärden offentliggjordes
eller delgavs klaganden eller, om så inte skett, från den
dag då han eller hon fick kännedom om åtgärden, alltefter
omständigheterna.

Artikel - Utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelBehörighet
ser i konstitutionen får domstolen genom en europeisk
rörande imlag ges behörighet att avgöra tvister som gäller tillämpmaterialrätt.
ningen av de rättsakter som antagits på grundval av konstitutionen och genom vilka europeiska rättigheter som
avser immaterialrätt skapas.

Ogiltighetsförklaring.

Om Europaparlamentet, ministerrådet, kommissionen
Artikel -
eller Europeiska centralbanken i strid med konstitutionen Passivitetstalan.
inte vidtar åtgärder, får medlemsstaterna och unionens
övriga institutioner väcka talan vid domstolen för att få
överträdelsen fastslagen. Denna bestämmelse skall på
samma villkor gälla för de av unionens organ och myndigheter som inte vidtar åtgärder.
En sådan talan skall endast tas upp om den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda myndigheten dessförinnan uppmanats att vidta åtgärder. Om

Om talan är välgrundad, skall domstolen förklara den berörda rättsakten ogiltig.
Den skall dock, om den anser det nödvändigt, ange vilka verkningar av den ogiltigförklarade rättsakten som
skall betraktas som bestående.

Artikel -
. Domstolen skall granska lagenligheten av de europeGranskning
iska lagarna och ramlagarna, rättsakter som antas av miav rättsakters
nisterrådet, av kommissionen och av Europeiska centrallagenlighet.
banken och som inte är rekommendationer och yttranden
samt sådana rättsakter som antas av Europaparlamentet
som skall ha rättsverkan i förhållande till tredje man.
Domstolen skall även granska lagenligheten av sådana
rättsakter antagna av unionens organ eller myndigheter
som avses ha rättsverkan i förhållande till tredje man.
. För detta ändamål skall domstolen vara behörig att
pröva talan som väcks av en medlemsstat, av Europaparlamentet, av ministerrådet eller av kommissionen i fråga
om bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga
formföreskrifter, åsidosättande av konstitutionen eller av
Talan väcks
av en medlemsstat, EP,
ministerrådet
eller kommissionen.
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institutionen, myndigheten eller organet inom två månader efter denna uppmaning inte tagit ställning får talan
väckas inom en ytterligare frist av två månader.
Varje fysisk eller juridisk person får på de villkor som
anges i första stycket och andra stycket föra talan vid
domstolen om att någon av unionens institutioner, organ
eller myndigheter har underlåtit att till personen i fråga
rikta någon annan rättsakt än en rekommendation eller
ett yttrande.
Artikel - Den eller de institutioner, det organ eller den myndighet
Dom måste
vars rättsakt har förklarats ogiltig eller vars underlåtenhet
följas.
att agera har förklarats strida mot konstitutionen skall
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domen.
Denna skyldighet skall inte påverka någon förpliktelse
som kan följa av tillämpningen av artikel -.
Artikel - Domstolen skall vara behörig att meddela förhandsavFörhandsavgöranden
om
görande.
a) tolkningen av konstitutionen,
b) giltigheten och tolkningen av rättsakter som beslutas
av unionens institutioner.
Möjlighet till
När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en
förhandsavmedlemsstat får den domstolen, om den anser att ett begörande.
slut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att
domstolen meddelar ett förhandsavgörande.
Obligatoriskt
När en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en
förhandsavdomstol i en medlemsstat, mot vars avgöranden det inte
görande om
finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, skall
sista instans.
den nationella domstolen föra frågan vidare till domstolen.
Om en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en
domstol i en medlemsstat i fråga om en frihetsberövad
person skall domstolen meddela sitt avgörande inom
kortast möjliga tid.

 

Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister om sådant
skadestånd som avses i artikel - andra stycket.



Artikel -

Tvist om
skadestånd.

På begäran av en medlemsstat som blivit föremål för Eu- Artikel -
ropeiska rådets eller ministerrådets fastslående enligt arti- Upphävande
av medlemkel - skall domstolen vara behörig att besluta på endast skapsrättigde regler som avser förfarandet i denna artikel. Domstoheter.
len skall besluta inom en månad från detta fastslående.

Domstolen skall vara behörig att avgöra alla tvister mellan Artikel -
Tvister med
unionen och dess anställda inom de gränser och på de
unionens
villkor som fastställts i tjänsteföreskrifterna för unionens
anställda.
tjänstemän och de anställningsvillkor som gäller för unionens övriga anställda.

Domstolen skall inom de gränser som anges nedan vara
Artikel -
Tvister röranbehörig att avgöra tvister om
de Europeisa) fullgörandet av medlemsstaternas förpliktelser enligt ka investeEuropeiska investeringsbankens stadga; bankens styrelse ringsbanken.
skall i detta avseende ha de befogenheter som tilldelats
kommissionen i artikel -,
b) beslut av Europeiska investeringsbankens råd; varje
medlemsstat, kommissionen och bankens styrelse får
väcka talan i dessa frågor på de villkor som anges i artikel
-,
c) beslut av Europeiska investeringsbankens styrelse;
talan mot dessa beslut får endast föras av medlemsstaterna eller kommissionen på de villkor som anges i artikel
- och endast på den grund att de formföreskrifter
som avses i artikel ., ., . och . i bankens
stadga har åsidosatts,
d) fullgörandet av de nationella centralbankernas förTvister röranpliktelser enligt konstitutionen och stadgorna för Europe- de nationella
centralbaniska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. kers förplikDärvid skall Europeiska centralbankens råd gentemot de telser.
nationella centralbankerna ha samma befogenheter som
enligt artikel - tillkommer kommissionen gentemot
medlemsstaterna. Om domstolen finner att en nationell
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centralbank inte har fullgjort en förpliktelse enligt konstitutionen, skall banken vidta de åtgärder som behövs för
att följa domstolens dom.
Artikel - Domstolen skall vara behörig att träffa avgöranden med
Skiljedomsstöd av en skiljedomsklausul i ett offentligrättsligt eller
klausuler.
privaträttsligt avtal, som ingåtts av unionen eller för dess
räkning.
Artikel - Domstolen skall vara behörig att avgöra varje tvist mellan
medlemsstater som berör ämnesområden som regleras i
konstitutionen, om tvisten hänskjuts till domstolen enligt
ett särskilt avtal mellan parterna.
Medlemsstater kan ha
avtal om hänskjutande av
tvist.

Artikel - Utom i de fall där domstolen är behörig enligt konstitutionen skall tvister där unionen är part inte på denna
grund vara undantagna från de nationella domstolarnas
behörighet.
Nationella
domstolars
behörighet.

Artikel - Domstolen skall inte vara behörig med avseende på artikBegränsning
larna - och - och bestämmelserna i avdelning V karörande
pitel  i tredje delen om den gemensamma utrikes- och
GUSP.
säkerhetspolitiken.
Domstolen skall dock vara behörig att pröva talan om
Behörighet
rörande
kontroll av lagenligheten i sådana restriktiva åtgärder mot
restriktiva
fysiska eller juridiska personer som rådet har antagit på
åtgärder.
grundval av artikel -, utformade enligt artikel ..
Artikel - När domstolen utövar sina befogenheter med avseende
Begränsning
på bestämmelserna i avdelning  kapitel  avsnitten
rörande med och  om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
lemsstaterskall den inte vara behörig att pröva giltigheten eller pronas ansvar
för lag och
portionaliteten av insatser som polis eller andra brottsbeordning.
kämpande organ gör i en medlemsstat eller av medlemsstaternas utövning av sitt ansvar för att upprätthålla lag
och ordning och skydda den inre säkerheten, när dessa
akter omfattas av den nationella lagstiftningen.

 

Medlemsstaterna förbinder sig att inte lösa tvister om
tolkningen eller tillämpningen av konstitutionen på annat
sätt än som bestämts genom denna.



Artikel -

Konstitutionen bestämmer hur tvister ska lösas.

Utan hinder av att den frist som avses i artikel -
Artikel -
Tidsfrist gälsjätte stycket har löpt ut får parterna i en tvist om en
ler inte alltid.
europeisk lag, eller en europeisk förordning som ministerrådet, kommissionen eller Europeiska centralbanken har
antagit, med stöd av artikel - andra stycket inför
domstolen göra gällande att rättsakten inte skall tillämpas.

Verkställighet.

Artikel -

Interimistiska
åtgärder.

Artikel -

Talan som förs vid domstolen skall inte hindra verkställig- Artikel -
Påverkan på
het. Domstolen får dock om den anser att omständigverkställigheterna så kräver förordna om uppskov med verkställighet.
heten av den påtalade rättsakten.

I ärenden som anhängiggjorts vid domstolen får denna
föreskriva nödvändiga interimistiska åtgärder.

Domstolens domar skall vara verkställbara enligt
artikel -.

Artikel -
Domstolens stadga skall fastställas i ett protokoll.
Genom europeiska lagar får bestämmelserna i stadgan Domstolens
stadga.
ändras med undantag av avdelning I och artikel  i den- Ändringsna. Lagarna skall antas antingen på begäran av domstolen förfarande.
och efter det att kommissionen har hörts, eller på förslag
av kommissionen och efter att domstolen har hörts.

Underavsnitt  – Revisionsrätten

. Revisionsrätten skall granska räkenskaperna över
Artikel -
unionens samtliga inkomster och utgifter. Den skall också Revisionsrättens uppgranska räkenskaperna över samtliga inkomster och utgif- gifter.
ter för varje organ som unionen har upprättat, såvida inte
den rättsakt varigenom organet upprättats utesluter en
sådan granskning.
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Revisionsrätten skall till Europaparlamentet och ministerrådet avge en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och
korrekthet, vilken skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Denna förklaring får kompletteras
med särskilda bedömningar av varje större område i unionens verksamhet.
. Revisionsrätten skall pröva om samtliga inkomster
och utgifter varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen varit sund. Därvid skall den särskilt
rapportera om alla fall av oegentligheter.
Inkomsterna skall granskas på grundval av både fastställda inkomstbelopp och inkomstbelopp som betalats in
till unionen.
Utgifterna skall granskas på grundval av både gjorda
åtaganden och verkställda utbetalningar.
Dessa granskningar får göras innan räkenskaperna avslutas för det ifrågavarande budgetåret.
. Granskningen skall grundas på bokföringsmaterial
och vid behov göras på plats i övriga institutioner, i
lokalerna hos varje organ som förvaltar inkomster eller
utgifter för unionens räkning och i medlemsstaterna, inbegripet i lokalerna hos varje fysisk eller juridisk person
som erhåller betalningar från budgeten. I medlemsstaterna skall granskningen genomföras i samarbete med de
nationella revisionsorganen eller, om dessa inte har nödvändiga befogenheter, i samarbete med behöriga nationella myndigheter. Revisionsrätten och medlemsstaternas
nationella revisionsorgan skall samarbeta i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende. Dessa organ eller
myndigheter skall underrätta revisionsrätten om de avser
att delta i granskningen.
Övriga institutioner, alla organ som förvaltar inkomster
eller utgifter för unionens räkning, alla fysiska eller juridiska personer som erhåller betalningar från budgeten
samt de nationella revisionsorganen eller, om dessa inte
har nödvändiga befogenheter, behöriga nationella myndigheter, skall på revisionsrättens begäran till denna över-

 

lämna de handlingar eller den information som rätten behöver för att kunna fullgöra sin uppgift.
När det gäller Europeiska investeringsbankens förvaltning av unionens utgifter och inkomster skall revisionsrättens rätt till tillgång till den information som innehas
av banken regleras av en överenskommelse mellan rätten,
banken och kommissionen. Om ingen sådan överenskommelse finns, skall rätten likväl ha tillgång till den information som är nödvändig för att granska de unionsutgifter och unionsinkomster som banken förvaltar.
. Revisionsrätten skall upprätta en årsrapport efter utgången av varje budgetår. Rapporten skall överlämnas till
övriga institutioner och tillsammans med institutionernas
yttranden över revisionsrättens iakttagelser offentliggöras
i Europeiska unionens officiella tidning.
Revisionsrätten får också när som helst framföra synpunkter i särskilda frågor, speciellt i form av särskilda
rapporter, och yttra sig på begäran av någon av de övriga
institutionerna.
Revisionsrätten skall anta sina årsrapporter, särskilda
rapporter eller yttranden med en majoritet av sina ledamöter. Den kan emellertid inom sig inrätta avdelningar
för att anta vissa kategorier av rapporter eller yttranden
enligt de villkor som anges i dess arbetsordning.
Den skall biträda Europaparlamentet och ministerrådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om
genomförandet av budgeten.
Revisionsrätten skall anta sin egen arbetsordning. Denna skall godkännas av ministerrådet.



Europeiska
investeringsbanken.

Årsrapporter
och särskilda
rapporter.

. Ledamöterna av revisionsrätten skall utses bland per- Artikel -
soner som i sina respektive länder hör till eller har hört till Revisionsrättens ledaexterna revisionsorgan eller som är kvalificerade för detta möter.
ämbete. Deras oavhängighet får inte kunna ifrågasättas.
. Revisionsrättens ledamöter skall utses för en tid av
sex år. Deras mandat kan förnyas. Ministerrådet skall
anta ett europeiskt beslut om den förteckning över ledamöter som skall upprättas i enlighet med förslag från varje
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medlemsstat. Ministerrådet skall besluta efter att ha hört
Europaparlamentet.
Revisionsrättens ledamöter skall bland sig välja sin ordförande för en tid av tre år. Ordföranden kan återväljas.
. Ledamöterna av revisionsrätten skall i gemenskapens
allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full
oavhängighet.
Vid fullgörandet av dessa skyldigheter skall de inte vare
sig begära eller ta emot instruktioner från någon regering
eller något annat organ. De skall avhålla sig från varje
handling som är oförenlig med deras skyldigheter.
. Ledamöterna av revisionsrätten får inte under sin
ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad
yrkesverksamhet. De skall när de tillträder avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin ämbetstid
respektera de förpliktelser som följer av ämbetet, särskilt
deras skyldighet att iaktta redbarhet och visa omdöme vid
mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden.
. Ämbetet för en ledamot av revisionsrätten skall,
frånsett vid normala nytillsättningar och vid dödsfall,
upphöra när ledamoten begär sitt entledigande eller
avsätts genom ett avgörande av domstolen i enlighet
med punkt .
För den återstående mandattiden skall en ersättare
utses. Utom vid avsättning skall ledamöterna av revisionsrätten kvarstå i ämbetet till dess att de ersatts.
. En ledamot av revisionsrätten får endast skiljas från
sitt ämbete eller berövas rätten till pension eller andra
förmåner i dess ställe, om domstolen på begäran av revisionsrätten finner att han eller hon inte längre uppfyller
de förutsättningar som krävs eller fullgör de skyldigheter
som följer av ämbetet.

 

Avsnitt  – Unionens rådgivande organ
Underavsnitt  – Regionkommittén

Antalet ledamöter i Regionkommittén får inte överstiga
. Kommitténs sammansättning skall fastställas i ett
europeiskt beslut som skall antas av ministerrådet med
enhällighet.
Kommitténs ledamöter och lika många suppleanter
skall utses för en tid av fem år. De kan återväljas.
Ministerrådet skall anta ett europeiskt beslut om den
förteckning över ledamöter och suppleanter som skall
upprättas i enlighet med förslag från varje medlemsstat.
När ett sådant mandat som avses i artikel -. och
som ligger till grund för att ledamoten har föreslagits
upphör, skall mandatet i kommittén automatiskt upphöra, och ledamoten skall för den återstående delen av
mandatperioden ersättas enligt samma förfarande.
Ingen ledamot av kommittén får samtidigt vara ledamot av Europaparlamentet.

Regionkommittén skall bland sina medlemmar välja sin
ordförande och sitt presidium för en tid av två och ett
halvt år.
Den skall anta sin arbetsordning.
Kommittén skall sammankallas av ordföranden på
begäran av Europaparlamentet, ministerrådet eller kommissionen. Den kan också sammanträda på eget initiativ.

Regionkommittén skall höras av Europaparlamentet, ministerrådet eller kommissionen i de fall som anges i konstitutionen och i alla övriga fall, särskilt sådana som rör
gränsöverskridande samarbete, där en av dessa institutioner finner det lämpligt.
Om Europaparlamentet, ministerrådet eller kommissionen anser det nödvändigt, skall de utsätta en frist inom
vilken kommittén skall avge sitt yttrande; denna får inte
understiga en månad från den dag kommitténs ordförande fått meddelande om ärendet. Efter fristens utgång får



Artikel -

Regionkommitténs ledamöter.

Mandattid
5 år.

Artikel -

Regionkommitténs presidium, arbetsordning och
sammanträden.

Artikel -

Hörande av
Regionkommittén.
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saken behandlas, även om något yttrande inte föreligger.
Om Ekonomiska och sociala kommittén hörs enligt
artikel -, skall Europaparlamentet, ministerrådet
eller kommissionen underrätta Regionkommittén om
denna begäran om yttrande. Om Regionkommittén anser
att särskilda regionala intressen berörs, får den avge ett
yttrande i saken. Den får också på eget initiativ avge ett
yttrande i sådana fall där den anser att det är lämpligt.
Kommitténs yttrande med protokoll från överläggningarna skall överlämnas till Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen.

Underavsnitt  – Ekonomiska och sociala kommittén
Artikel - Antalet ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén
får inte överstiga . Kommitténs sammansättning skall
fastställas i ett europeiskt beslut som skall antas av ministerrådet med enhällighet.
Ekonomiska
och sociala
kommitténs
ledamöter.

Artikel - Ekonomiska och sociala kommitténs ledamöter skall utMandattid
ses för en tid av fem år. Deras mandat kan förnyas. Minis5 år.
terrådet skall anta ett europeiskt beslut om den förteckning över ledamöter som skall upprättas i enlighet med
förslag från varje medlemsstat.
Ministerrådet skall besluta efter att ha hört kommissionen. Det får inhämta synpunkter från europeiska organisationer, som representerar det civila samhällets olika
ekonomiska och sociala sektorer som berörs av unionens
verksamhet.
Artikel - Ekonomiska och sociala kommittén skall bland sina medEkonomiska
lemmar välja sin ordförande och sitt presidium för en tid
och sociala
av två och ett halvt år.
kommitténs
Den skall anta sin egen arbetsordning.
presidium,
arbetsordDen skall sammankallas av ordföranden på begäran av
ning och samEuropaparlamentet, ministerrådet eller kommissionen.
manträden.
Den kan också sammanträda på eget initiativ.

 



Ekonomiska och sociala kommittén skall höras av EuroArtikel -
paparlamentet, ministerrådet eller kommissionen i de fall Hörande av
Ekonomiska
som anges i konstitutionen. I alla övriga fall får den höras och sociala
av dessa institutioner. Den får även avge ett yttrande på
kommittén.
eget initiativ.
Om Europaparlamentet, ministerrådet eller kommissionen anser det nödvändigt, skall de utsätta en frist inom
vilken kommittén skall avge sitt yttrande; denna får inte
understiga en månad från den dag kommitténs ordförande fått meddelande om ärendet. Efter fristens utgång får
saken behandlas, även om något yttrande inte föreligger.
Kommitténs yttrande med protokoll från överläggningarna skall överlämnas till Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen.

Avsnitt  – Europeiska investeringsbanken

Europeiska
investeringsbankens uppgift.

Artikel -

Europeiska investeringsbanken skall vara en juridisk per- Artikel -
Europeiska
son.
investeringsMedlemmarna i Europeiska investeringsbanken skall
banken.
vara medlemsstaterna.
Europeiska investeringsbankens stadga återges i ett
protokoll. Artiklarna ,  och  samt artikel . i bankens stadga får ändras genom europeiska lagar på begäran
av Europeiska investeringsbanken och efter det att kommissionen har hörts, eller på förslag av kommissionen
efter att Europeiska investeringsbanken har hörts.

Europeiska investeringsbanken skall ha till uppgift att
genom att anlita kapitalmarknaderna och utnyttja egna
medel bidra till en balanserad och störningsfri utveckling
av den inre marknaden i unionens intresse. I detta syfte
skall den genom att bevilja lån och garantier utan vinstsyfte underlätta finansieringen av följande projekt inom
alla områden av ekonomin:
a) Projekt som syftar till utveckling av mindre utvecklade regioner.
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b) Projekt som syftar till en modernisering eller omställning av företag eller till att skapa nya verksamheter
med anledning av det gradvisa upprättandet av den inre
marknaden och som på grund av sin storlek eller sin natur
inte helt kan finansieras med de olika medel som är tillgängliga i de enskilda medlemsstaterna.
c) Projekt av gemensamt intresse för flera medlemsstater, vilka på grund av sin storlek eller sin natur inte helt
kan finansieras med de olika medel som är tillgängliga i
de enskilda medlemsstaterna.
När banken fullgör sina uppgifter skall den underlätta
finansieringen av investeringsprogram i samband med
stöd från strukturfonderna och andra av unionens finansieringsorgan.

Avsnitt  – Gemensamma bestämmelser för
unionens institutioner, organ och myndigheter
Artikel -
. När ministerrådet i enlighet med konstitutionen anEnhällighet
tar en rättsakt på förslag av kommissionen krävs enhälligför att ändra
het för att ändra förslaget, om inte annat följer av artiklarkommissiona -, - stycke  och  samt -.
nens förslag.
. Så länge ministerrådet inte har beslutat, får kommissionen ändra sitt förslag när som helst under de förfaranden som leder fram till att en unionsrättsakt antas.
Artikel -
. När enligt konstitutionen europeiska lagar eller ramDet vanliga
lagar antas i enlighet med det vanliga lagstiftningsförfalagstiftningsrandet skall följande bestämmelser tillämpas.
förfarandet.
. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för EuroKommissionen föreslår.
paparlamentet och ministerrådet.
 
. Europaparlamentet skall anta sin ståndpunkt vid första behandlingen och överlämna den till ministerrådet.
. Om ministerrådet godkänner Europaparlamentets
ståndpunkt är den föreslagna rättsakten antagen.
Rättsakten
kan antas vid
första behandlingen.

 

. Om ministerrådet inte godkänner Europaparlamentets ståndpunkt skall det anta sin ståndpunkt vid första
behandlingen och överlämna den till Europaparlamentet.
. Ministerrådet skall lämna Europaparlamentet en
fullständig redogörelse för grunderna för sin ståndpunkt
vid första behandlingen. Kommissionen skall lämna Europaparlamentet en fullständig redogörelse för sin ståndpunkt.
 
. Om Europaparlamentet inom tre månader efter en
sådan delgivning
a) godkänner ministerrådets ståndpunkt vid första
behandlingen, eller inte har fattat något beslut, skall den
föreslagna rättsakten anses som antagen,
b) med en majoritet av sina ledamöter avvisar ministerrådets ståndpunkt vid första behandlingen, skall den föreslagna rättsakten anses som icke antagen,
c) med en majoritet av sina ledamöter föreslår ändringar i ministerrådets ståndpunkt vid första behandlingen,
skall den ändrade texten översändas till ministerrådet och
till kommissionen; kommissionen skall yttra sig över ändringarna.
. Om ministerrådet inom tre månader efter det att
ärendet har hänskjutits dit med kvalificerad majoritet
a) godkänner alla ändringarna, skall rättsakten i fråga
anses som antagen,
b) inte godkänner alla ändringar, skall ministerrådets
ordförande i samförstånd med Europaparlamentets ordförande inom sex veckor sammankalla förlikningskommittén.
. Ministerrådet skall besluta enhälligt om ändringar
som kommissionen har avstyrkt.

. Förlikningskommittén, som skall bestå av ministerrådets medlemmar eller företrädare för dessa och lika
många medlemmar som företräder Europaparlamentet,
skall ha till uppgift att med en kvalificerad majoritet av
ministerrådets medlemmar eller företrädarna för dessa



Om rättsakten inte
antas vid första behandlingen går förfarandet över
till andra behandlingen.

Under andra
behandlingen
kan rättsakten antas, förklaras icke
antagen eller
hänskjutas till
förlikningskommittén.

Förlikningskommittén.
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och en majoritet av de medlemmar som företräder Europaparlamentet uppnå enighet om ett gemensamt utkast
inom sex veckor efter det att den har sammankallats, på
grundval av Europaparlamentets och ministerrådets
ståndpunkter vid andra behandlingen.
. Kommissionen skall delta i förlikningskommitténs
arbete och ta alla nödvändiga initiativ för att närma Europaparlamentets och ministerrådets ståndpunkter till varandra.
. Om förlikningskommittén inte inom sex veckor
efter det att den har sammankallats godkänner ett gemensamt utkast skall den föreslagna rättsakten anses som icke
antagen.
 
. Om förlikningskommittén inom denna tid godkänner ett gemensamt utkast, skall Europaparlamentet och
ministerrådet var för sig ha sex veckor på sig från denna
tidpunkt för att anta rättsakten i fråga i enlighet med det
gemensamma utkastet; Europaparlamentet skall därvid
besluta med en majoritet av de avgivna rösterna och ministerrådet med kvalificerad majoritet. Om så inte sker
skall den föreslagna rättsakten anses som icke antagen.
. De tidsfrister på tre månader respektive sex veckor
som anges i denna artikel skall på Europaparlamentets eller ministerrådets initiativ förlängas med högst en månad
respektive två veckor.
 
. Om, i de fall som särskilt fastställs i konstitutionen,
en lag eller en ramlag är föremål för det vanliga lagstiftningsförfarandet på initiativ av en grupp av medlemsstater eller på rekommendation av Europeiska centralbanken, eller på begäran av domstolen eller Europeiska investeringsbanken, skall punkt , punkt  andra meningen
och punkt  inte tillämpas.
Europaparlamentet och ministerrådet skall till kommissionen överlämna utkastet till rättsakt tillsammans
med sina ståndpunkter vid första och andra behandlingen.

 

Europaparlamentet eller ministerrådet kan inhämta
kommissionens yttrande när som helst under förfarandet.
Kommissionen kan också avge ett yttrande på eget initiativ. Om den bedömer att det är nödvändigt kan den delta i
förlikningskommittén enligt de villkor som anges i
punkt .



Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen
Artikel -
skall samråda och i samförstånd reglera formerna för sitt Interinstitutionella avtal.
samarbete. I detta syfte får de i överensstämmelse med
konstitutionen ingå interinstitutionella avtal som kan vara
bindande.

Beslut om
löner och
arvoden.

Artikel -

Lagstiftning
offentligt.

Öppenhet
och tillgång
till handlingar.

Artikel -

. När unionens institutioner, organ och myndigheter
Artikel -
En öppen,
fullgör sina uppgifter skall de stödja sig på en öppen,
effektiv och
effektiv och oberoende europeisk administration.
oberoende
. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel - europeisk
administration.
får särskilda bestämmelser för detta ändamål fastställas i
europeiska lagar.

. Unionens institutioner, organ och myndigheter skall
erkänna vikten av öppenhet i sitt arbete och, med tillämpning av artikel -, i sina arbetsordningar fastställa särskilda bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar. Domstolen och Europeiska centralbanken skall
tillämpa artikel -. när de utövar sina administrativa
funktioner.
. Europaparlamentet och ministerrådet skall se till att
handlingar som gäller lagstiftningsförfaranden offentliggörs.

. Ministerrådet skall anta europeiska förordningar och
beslut om fastställande av
a) löner, arvoden och pensioner för Europeiska rådets
ordförande, unionens utrikesminister, kommissionens
ordförande samt europeiska kommissionärer och kommissionärer, Europeiska domstolens ordförande, leda-
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möter och justitiesekreterare samt allmänna underrättens
ledamöter och justitiesekreterare,
b) anställningsvillkor, särskilt löner, arvoden och pensioner, för revisionsrättens ordförande och ledamöter.
Rådet skall också fastställa alla betalningar som lämnas
i stället för sådan ersättning.
. Ministerrådet skall också anta europeiska förordningar och beslut om fastställande av arvoden för Ekonomiska och sociala kommittén.
Artikel - Rättsakter som antagits av ministerrådet, kommissionen
Verkställbareller Europeiska centralbanken och som medför betalhet för andra
ningsskyldighet för andra än stater skall vara verkställän stater
bara.
rörande
betalningsVerkställigheten skall följa de civilprocessrättsliga regler
skyldighet.
som gäller i den medlemsstat inom vars territorium den
sker. Beslutet om att verkställighet skall ske skall bifogas
avgörandet utan andra formaliteter än kontroll av avgörandets äkthet genom den nationella myndighet som varje
medlemsstats regering skall utse för detta ändamål samt
anmäla hos kommissionen och domstolen.
När dessa formaliteter uppfyllts på begäran av den berörda parten, får denne fullfölja verkställigheten genom
att enligt den nationella lagstiftningen hänskjuta ärendet
direkt till den behöriga myndigheten.
Verkställigheten får skjutas upp endast genom beslut av
domstolen. Det är dock domstolarna i de berörda staterna som skall vara behöriga när det gäller klagomål om att
bestämmelserna om genomförande inte genomförs på
regelrätt sätt.

 

Kapitel II – Finansiella bestämmelser

Avsnitt  – Den fleråriga finansieringsramen



Den årliga
budgetprocessen.
Budgetförslaget.

Artikel -

Budgetåret.

Artikel -

. Den fleråriga finansieringsramen skall fastställas för
Artikel -
Den fleråriga
en period på minst fem år i enlighet med artikel -.
finansierings. Den fleråriga finansieringsramen skall fastställa beramen.
loppen för de årliga taken för anslag för åtaganden för
varje utgiftskategori och det årliga taket för anslag för
betalningar. Utgiftskategorierna, som skall vara få till antalet, skall motsvara unionens huvudsakliga verksamhetsområden.
. I finansieringsramen skall det fastställas eventuella
andra bestämmelser som behövs för att det årliga budgetförfarandet skall fungera väl.
. Om ministerrådets europeiska lag om en ny finanFörlängning
av utgiftstak
sieringsram inte har antagits vid utgången av den period
om inte nytt
som omfattas av den föregående ramen skall giltighetsbeslut fattas.
tiden för taken och de övriga bestämmelserna, som gäller
den föregående periodens sista år, förlängas tills den nya
lagen antagits.
. Under hela det förfarande som leder till antagandet
av finansieringsramen skall Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder
för att underlätta att förfarandet slutförs.

Avsnitt  – Unionens årliga budget

Budgetåret skall börja den  januari och sluta den 
december.

Unionens årliga budget skall fastställas genom en europeisk lag i enlighet med följande bestämmelser:
.Var och en av unionens institutioner skall före den 
juli upprätta en beräkning över sina utgifter. Kommissionen skall sammanställa dessa beräkningar i ett budgetförslag. Den skall bifoga ett yttrande som får innehålla avvikande beräkningar.
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Budgetförslaget skall innehålla en beräkning över inkomster och en över utgifter.
Kommissionen får ändra budgetförslaget under förfarandet till dess att den förlikningskommitté som avses i
punkt  sammankallas.
. Kommissionen skall förelägga Europaparlamentet
och ministerrådet budgetförslaget senast den  september
året före det budgetår som förslaget avser.
. Ministerrådet skall anta sin ståndpunkt om förslaget
till budgetlag vilket skall delges Europaparlamentet senast den  oktober året före det budgetår som förslaget
avser. Rådet skall lämna Europaparlamentet en fullständig redogörelse för grunderna för sin ståndpunkt.
. Om Europaparlamentet inom  dagar efter en sådan delgivning
a) godkänner ministerrådets ståndpunkt eller inte har
fattat något beslut skall den europeiska budgetlagen anses
som antagen,
b) med en absolut majoritet av sina ledamöter föreslår
ändringar i ministerrådets ståndpunkt skall den ändrade
texten översändas till ministerrådet och kommissionen.
Europaparlamentets ordförande skall i samförstånd med
ministerrådets ordförande omedelbart sammankalla förlikningskommittén.
Förlikningskommittén skall inte sammankallas om
ministerrådet inom tio dagar meddelar Europaparlamentet att det godkänner samtliga ändringar.
. Förlikningskommittén, som skall bestå av ministerrådets medlemmar eller företrädare för dessa och lika
många medlemmar som företräder Europaparlamentet,
skall ha till uppgift att med en kvalificerad majoritet av
ministerrådets medlemmar eller företrädarna för dessa
och en majoritet av de medlemmar som företräder Europaparlamentet på grundval av Europaparlamentets och
ministerrådets ståndpunkter uppnå enighet om ett gemensamt förslag inom tre veckor efter det att den sammankallats.

 

. Kommissionen skall delta i förlikningskommittén arbete och ta alla nödvändiga initiativ för att närma Europaparlamentets och ministerrådets ståndpunkter till varandra.
. Om förlikningskommittén inom de tre veckor som
anges i punkt  godkänner ett gemensamt förslag, skall
Europaparlamentet och ministerrådet var för sig ha
två veckor på sig från godkännandet för att anta det gemensamma förslaget; Europaparlamentet skall därvid
besluta med absolut majoritet av de avgivna rösterna och
ministerrådet med kvalificerad majoritet.
. Om förlikningskommittén inom tre veckor inte godkänner något gemensamt förslag eller om ministerrådet
avvisar det gemensamma förslaget får Europaparlamentet
inom två veckor genom beslut av en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna bekräfta sina ändringar. Ministerrådets ståndpunkt till varje
budgetpost som är föremål för ändring skall anses som
antagen om Europaparlamentets ändring inte bekräftas.
Om Europaparlamentet avvisar det gemensamma förslaget med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna får det begära att ett nytt
förslag läggs fram.
. När det förfarande som avses i denna artikel har fullföljts, skall Europaparlamentets ordförande förklara att
den europeiska budgetlagen blivit slutgiltigt antagen.

. Om den europeiska budgetlagen ännu inte har antagits i början av ett budgetår, får ett belopp som motsvarar
högst en tolftedel av de anslag som förts upp i budgetlagen för det föregående budgetåret användas varje månad
för en avdelning eller en underavdelning i budgeten i enlighet med bestämmelserna i den europeiska budgetlag
som avses i artikel -; detta arrangemang skall dock
inte få till följd att kommissionen får förfoga över medel
som överstiger en tolftedel av de anslag som anges i det
förslag till budgetlag som är under utarbetande.



Kvalificerad
majoritet i
EP har sista
ordet.

Budgetlagen
förklaras
antagen.

Artikel -

Om budgeten
inte antas får
en tolftedel
användas varje månad.
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. Under förutsättning att övriga villkor i punkt  iakttas och på förslag av kommissionen får ministerrådet anta
ett europeiskt beslut genom vilket tillstånd ges till utgifter
som överstiger en tolftedel. Ministerrådet skall omedelbart överlämna beslutet till Europaparlamentet.
I det europeiska beslutet skall de åtgärder redovisas
som krävs i fråga om resurser för att säkerställa tillämpningen av denna artikel.
Beslutet skall träda i kraft trettio dagar efter antagandet, om Europaparlamentet inom denna tidsfrist inte
fattar beslut med en majoritet av sina ledamöter om att
minska dessa utgifter.
Artikel - På de villkor som skall fastställas i de europeiska lagar
Överförande
som
avses i artikel - får anslag som inte avser perav anslag
sonalutgifter och som inte förbrukats vid budgetårets
mellan år.
utgång föras över, dock endast till det närmast följande
budgetåret.
Anslagen skall delas in i avdelningar alltefter utgifterIndelning av
utgifter.
nas art eller ändamål och i mån av behov ytterligare delas
in i överensstämmelse med den europeiska lag som avses
i artikel -.
Europaparlamentets, ministerrådets, kommissionens
och domstolens utgifter skall tas upp i särskilda delar av
budgeten om inte annat följer av någon särskild ordning
för vissa gemensamma utgifter.

Avsnitt  – Genomförande av budgeten
och ansvarsfrihet
Artikel - I överensstämmelse med principerna för en sund ekonoKommissiomisk förvaltning skall kommissionen i samarbete med
nen och medmedlemsstaterna genomföra budgeten under eget ansvar
lemsstaterna
och inom ramen för de beviljade anslagen enligt den eugenomför
budgeten.
ropeiska lag som avses i artikel -. Medlemsstaterna
skall samarbeta med kommissionen för att säkerställa att
anslagen används i överensstämmelse med principerna
för en sund ekonomisk förvaltning.

 

Medlemsstaternas kontroll- och revisionsskyldigheter
vid genomförandet av budgeten samt deras ansvar i samband med detta skall fastställas i den europeiska lag som
avses i artikel -.
Den europeiska lag som avses i artikel - skall innehålla närmare bestämmelser om hur varje institution
skall medverka när dess egna utgifter effektueras.
Kommissionen får inom budgeten föra över anslag från
en avdelning till en annan och från en underavdelning till
en annan, inom de gränser och på de villkor som anges i
den europeiska lag som avses i artikel -.

Kommissionen skall årligen till Europaparlamentet och
ministerrådet överlämna en redovisning för hur budgeten
genomförts under det föregående budgetåret. Kommissionen skall till dem också överlämna en redovisning för
unionens tillgångar och skulder.
Kommissionen skall till Europaparlamentet och ministerrådet även överlämna en rapport med utvärdering av
unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts, särskilt i förhållande till de uppgifter som Europaparlamentet och ministerrådet lämnat enligt artikel artikel -.



Överförande
av anslag
inom budgeten.

Artikel -

Redovisning
av budgetens
genomförande.

. På rekommendation av ministerrådet skall EuropaArtikel -
parlamentet bevilja kommissionen ansvarsfrihet för bud- Europaparlamentet
getens genomförande. I detta syfte skall ministerrådet och beviljar komEuropaparlamentet i tur och ordning granska räkenskamissionen
ansvarsfrihet.
perna och den utvärderingsrapport som avses i artikel
-, revisionsrättens årsrapport tillsammans med de
granskade institutionernas yttranden över revisionsrättens iakttagelser, den förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet som avses i artikel -. andra stycket samt
de av revisionsrättens särskilda rapporter som är av betydelse i detta sammanhang.
. Innan Europaparlamentet beviljar kommissionen
ansvarsfrihet eller för andra ändamål i samband med att
Europaparlamentet utövar sina befogenheter i fråga om
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budgetens genomförande, kan det begära att kommissionen skall redogöra för verkställigheten av utgifterna eller
för hur de finansiella kontrollsystemen fungerar. Kommissionen skall på begäran lägga fram alla nödvändiga
uppgifter för Europaparlamentet.
. Kommissionen skall vidta alla lämpliga åtgärder för
att rätta sig efter iakttagelserna i besluten om ansvarsfrihet, andra iakttagelser från Europaparlamentet om verkställigheten av utgifterna samt de kommentarer som är
fogade till ministerrådets rekommendationer om ansvarsfrihet.
. På begäran av Europaparlamentet eller ministerrådet
skall kommissionen rapportera om de åtgärder som den
har vidtagit mot bakgrund av dessa iakttagelser och kommentarer, särskilt om de instruktioner som den har gett de
avdelningar som ansvarar för budgetens genomförande.
Dessa rapporter skall också översändas till revisionsrätten.

Avsnitt  – Gemensamma bestämmelser
rättas i euro.

Artikel - Den fleråriga finansieringsramen och budgeten skall uppBudgeten i
euro.

Artikel - Under förutsättning att kommissionen underrättar berörKommissioda medlemsstaters behöriga myndigheter får kommissionen får föra
nen överföra tillgångar som den innehar i en medlemsmedel mellan
stats valuta till en annan medlemsstats valuta i den mån
olika valutor.
det behövs för att dessa tillgångar skall kunna användas
för ändamål som avses i konstitutionen. Kommissionen
skall så långt som möjligt undvika att göra sådana överföringar, om den har kontanter eller likvida medel i de
valutor som den behöver.
Kommissionen skall stå i förbindelse med varje berörd
medlemsstat genom den myndighet som medlemsstaten
utser.Vid genomförandet av finansiella transaktioner skall
kommissionen anlita den berörda medlemsstatens sedelutgivande bank eller något annat finansinstitut som godkänts av medlemsstaten.

 

. Genom den europeiska lagen skall det fastställas
a) budgetregler som särskilt skall innehålla närmare
bestämmelser om budgetens uppställning och genomförande och om redovisning och revision,
b) regler för styrekonomers, utanordnares och räkenskapsförares ansvar och lämplig ordning för kontroll.
Den skall antas efter det att revisionsrätten har hörts.
. Ministerrådet skall på förslag av kommissionen anta
en europeisk förordning om former och förfarande för
hur de budgetinkomster som fastställs i den ordning som
gäller för unionens egna medel skall ställas till kommissionens förfogande samt nödvändiga åtgärder för att
möta ett eventuellt likviditetsbehov. Ministerrådet skall
besluta efter att ha hört Europaparlamentet och revisionsrätten.
. Ministerrådet skall fatta enhälligt beslut till och med
den  januari  i alla de fall som avses i denna artikel.

Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen
skall se till att det finns finansiella medel tillgängliga för
att unionen skall kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser
gentemot tredje man.

Regelbundna möten mellan Europaparlamentets, ministerrådets och kommissionens ordförande skall sammankallas på kommissionens initiativ inom ramen för de budgetförfaranden som avses i detta kapitel. Ordförandena
skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja samråd
och närma institutionernas ståndpunkter till varandra i
syfte att göra det lättare att genomföra bestämmelserna i
detta kapitel.

Avsnitt  – Bekämpning av bedrägeri



Artikel -

Regler om
budgetens
uppställning
och genomförande samt
om redovisning och revision.

Artikel -

Medel för
rättsliga förpliktelser.

Artikel -

Möten mellan
institutionernas ordförande.

. Unionen och medlemsstaterna skall genom åtgärder Artikel -
som skall vidtas i enlighet med denna artikel bekämpa be- Kamp mot
bedrägerier.
drägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig
mot unionens ekonomiska intressen. Åtgärderna skall ha
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avskräckande effekt och ge ett effektivt skydd i medlemsstaterna.
. Medlemsstaterna skall vidta samma åtgärder för att
bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, som de vidtar för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot deras egna ekonomiska intressen.
. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i konstitutionen skall medlemsstaterna samordna sina åtgärder för att skydda unionens ekonomiska
intressen mot bedrägerier. De skall för detta ändamål tillsammans med kommissionen organisera ett nära och regelbundet samarbete mellan de behöriga myndigheterna.
. Nödvändiga åtgärder som rör förebyggande av och
kamp mot bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen för att ge effektivt och likvärdigt skydd
i medlemsstaterna skall fastställas genom en europeisk lag
eller ramlag. Den skall antas efter det att revisionsrätten
har hörts.
. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna varje år för Europaparlamentet och ministerrådet
lägga fram en rapport om de åtgärder och bestämmelser
som antagits för att genomföra denna artikel.

Kapitel III – Fördjupade samarbeten
Artikel - De fördjupade samarbeten som planeras skall respektera
Fördjupade
konstitutionen och unionsrätten.
samarbeten.
De får inte påverka den inre marknaden eller den ekoFår inte
nomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. De
påverka inre
marknaden.
får inte innebära något hinder eller någon diskriminering
i handeln mellan medlemsstaterna eller leda till snedvridning av konkurrensen dem emellan.
Artikel - De fördjupade samarbeten som planeras skall respektera
de icke deltagande medlemsstaternas befogenheter, rättigheter och skyldigheter. Dessa stater får inte hindra de
deltagande medlemsstaterna från att genomföra dem.
Förhållandet
deltagande
och icke-deltagande medlemsstater.

 



. När de fördjupade samarbetena upprättas skall de
Artikel -
vara öppna för alla medlemsstater, förutsatt att medlems- Öppet för alla
medlemsstaterna tar hänsyn till de eventuella villkor för deltagande stater.
som fastställs genom ett europeiskt beslut om bemyndigande. De skall också vara öppna när som helst, under
förutsättning att de utöver de eventuella ovannämnda
villkoren tar hänsyn till de rättsakter som redan har antagits inom denna ram.
Kommissionen och de medlemsstater som deltar i ett
fördjupat samarbete skall se till att ett deltagande av så
många medlemsstater som möjligt underlättas.
. Kommissionen och vid behov unionens utrikesmiMinisterrådet
och EP infornister skall regelbundet informera samtliga medlemmar
meras.
av ministerrådet samt Europaparlamentet om utvecklingen av de fördjupade samarbetena.

. De medlemsstater som önskar upprätta ett fördjupat Artikel -
samarbete sinsemellan på något av de områden som avses Beslutsförfarande för
i konstitutionen, med undantag för den gemensamma
fördjupat
utrikes- och säkerhetspolitiken, skall rikta en begäran till
samarbete
utom GUSP.
kommissionen och närmare ange tillämpningsområdet
och de mål som eftersträvas genom det planerade fördjupade samarbetet. Kommissionen kan lägga fram ett förslag för ministerrådet om detta. Om kommissionen inte
lägger fram något förslag, skall den underrätta de berörda
medlemsstaterna om skälen till detta.
Ett bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete
skall ges genom ett europeiskt beslut av ministerrådet på
förslag av kommissionen efter Europaparlamentets godkännande.
. Inom ramen för den gemensamma utrikes- och säk- Beslutsförfarande för
erhetspolitiken skall en begäran från de medlemsstater
fördjupat
som önskar upprätta ett fördjupat samarbete sinsemellan samarbete
riktas till ministerrådet. Denna begäran skall överlämnas inom GUSP.
till unionens utrikesminister, som skall avge ett yttrande
om huruvida det fördjupade samarbetet är samstämmigt
med unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, och till kommissionen, som skall avge ett yttrande,
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särskilt om samstämmigheten mellan det fördjupade
samarbetet som planeras och övrig unionspolitik. Begäran skall även översändas till Europaparlamentet för kännedom.
Bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete skall
ges genom ett europeiskt beslut av ministerrådet.
Artikel -
.Varje medlemsstat som önskar delta i ett fördjupat
Deltagande i
samarbete inom ett av de områden som avses i artikel fördjupat
. skall anmäla sin avsikt till ministerrådet och till
samarbete
kommissionen.
utom GUSP.
Kommissionen skall inom fyra månader efter det att
anmälan har mottagits bekräfta den berörda medlemsstatens deltagande. Kommissionen skall, i förekommande
fall, konstatera att de eventuella villkoren för deltagande
är uppfyllda och anta de övergångsbestämmelser som den
anser nödvändiga för tillämpningen av de akter som redan antagits inom ramen för det fördjupade samarbetet.
Om kommissionen likväl anser att de eventuella villkoren för deltagande inte är uppfyllda, skall den ange vilka
åtgärder som skall vidtas för att dessa villkor skall uppfyllas och fastställa en tidsfrist för en ny behandling av begäran om deltagande. Kommissionen skall behandla begäran på nytt enligt andra stycket. Om kommissionen anser
att de eventuella villkoren för deltagande fortfarande inte
är uppfyllda, får den berörda medlemsstaten hänskjuta
frågan till ministerrådet, som skall besluta i enlighet med
artikel -.. Ministerrådet får också på kommissionens
begäran besluta om sådana övergångsbestämmelser som
avses i andra stycket.
.Varje medlemsstat som önskar delta i ett fördjupat
Deltagande
i fördjupat
samarbete inom ramen för den gemensamma utrikes- och
samarbete
säkerhetspolitiken skall anmäla sin avsikt till ministerråinom GUSP.
det, unionens utrikesminister och kommissionen. Ministerrådet skall bekräfta den berörda medlemsstatens deltagande efter samråd med unionens utrikesminister.
Ministerrådet skall i förekommande fall fastställa att de
eventuella villkoren för deltagande är uppfyllda. Minister-

 

rådet får på förslag av unionens utrikesminister även fatta
beslut om sådana övergångsbestämmelser som anses
nödvändiga för tillämpningen av akter som redan antagits
inom ramen för det fördjupade samarbetet. Om ministerrådet anser att de eventuella villkoren för deltagande inte
är uppfyllda, skall det emellertid ange vilka åtgärder som
skall vidtas för att dessa villkor skall uppfyllas och bestämma en tidsfrist för ny behandling av begäran om deltagande.
Enligt denna punkt skall ministerrådet besluta i enlighet med artikel -..

Andra utgifter för genomförandet av ett fördjupat samarbete än de förvaltningskostnader som institutionerna
åsamkas skall bäras av de deltagande medlemsstaterna,
om inte ministerrådet med enhällighet bland alla sina
medlemmar och efter att ha hört Europaparlamentet beslutar något annat.



Artikel -

Deltagande
medlemsstater betalar
utgifterna.

Politikens
samstämmighet.

Artikel -

När det i en bestämmelse i konstitutionen som kan kom- Artikel -
Här öppnas
ma att tillämpas inom ramen för ett fördjupat samarbete
för beslut med
föreskrivs att rådet skall besluta med enhällighet kan råkvalificerad
det på eget initiativ genom enhälligt beslut i enlighet med majoritet inom
bestämmelserna i artikel -. fatta beslut med kvalifice- ramen för
fördjupat samrad majoritet.
arbete genom
När det i en bestämmelse i konstitutionen som kan
en passarell.
komma att tillämpas inom ramen för ett fördjupat samarbete föreskrivs att rådet skall anta europeiska lagar eller
ramlagar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande
kan rådet på eget initiativ genom enhälligt beslut i enlighet med bestämmelserna i artikel -. fatta beslut enligt
det vanliga lagstiftningsförfarandet. Rådet skall fatta beslut efter att ha hört Europaparlamentet.

Ministerrådet och kommissionen skall se till att de åtgärder som vidtas inom ramen för ett fördjupat samarbete är
samstämmiga såväl inbördes som med unionens politik,
och de skall samarbeta i detta syfte.
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Avdelning VII – Gemensamma
bestämmelser
Artikel - Med beaktande av den strukturella ekonomiska och sociYttersta randala situationen i de franska utomeuropeiska departemenområdena.
ten och på Azorerna, Madeira och Kanarieöarna, vilken
förvärras av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa
storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt
ekonomiska beroende av ett fåtal produkter, vilka faktorer
på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan
allvarligt hämmar områdenas utveckling, skall ministerrådet på förslag av kommissionen anta europeiska förordningar och beslut för att särskilt fastställa villkoren för hur
konstitutionen skall tillämpas när det gäller dessa områden, inklusive den gemensamma politiken. Rådet skall
fatta beslut efter att ha hört Europaparlamentet.
De åtgärder som avses i första stycket gäller bland annat tull- och handelspolitik, skattepolitik, frizoner, jordbruks- och fiskepolitik, villkor för leverans av råvaror och
viktiga konsumtionsvaror, statligt stöd samt villkor för tillgång till strukturfonder och övergripande unionsprogram.
Ministerrådet skall besluta om de åtgärder som avses i
första stycket med beaktande av de yttersta randområdenas särdrag och särskilda begränsningar, utan att undergräva integriteten och sammanhanget hos unionsrätten,
inklusive den inre marknaden och den gemensamma
politiken.

medlemsstaternas egendomsordning.

Artikel - Konstitutionen skall inte i något hänseende ingripa i
Ej ingripande
i egendomsordningen.

Artikel - Unionen skall i varje medlemsstat ha den mest vittgående
Unionens
rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt
rättskapaden nationella lagstiftningen: den skall särskilt kunna förcitet.
värva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Den skall i sådana
fall företrädas av kommissionen. Den skall dock företrä-

 

das av varje institution enligt dess administrativa självständighet i frågor som rör dess funktion.

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i unionen och anställningsvillkor för övriga anställda i unionen skall fastställas i europeiska lagar. De skall antas efter samråd med
de berörda institutionerna.

Kommissionen får inom de gränser och på de villkor som
fastställts genom en europeisk förordning eller europeiskt
beslut som med enkel majoritet antas av ministerrådet
inhämta den information och utföra de kontroller som
behövs för att fullgöra de uppgifter som anförtrotts kommissionen.



Artikel -

Tjänsteföreskrifter och
anställningsvillkor.

Artikel -

Kommissionens rätt till
information.

Avtalsrättsligt
ansvar.

Artikel -

Tystnadsplikt.

Artikel -

. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel  i pro- Artikel -
tokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet Framställande
av statistik.
och Europeiska centralbanken skall åtgärder fastställas i
en europeisk lag eller ramlag för att framställa sådan statistik som behövs för unionens verksamhet.
. Framställningen av gemenskapsstatistik skall uppfylla krav på opartiskhet, tillförlitlighet, objektivitet, vetenskapligt oberoende, kostnadseffektivitet och insynsskydd
för statistiska uppgifter; den får inte innebära en alltför
stor belastning för de ekonomiska aktörerna.

Medlemmarna av unionens institutioner, medlemmarna
av kommittéer samt tjänstemän och övriga anställda i
unionen skall, även efter det att deras uppdrag upphört,
vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som
omfattas av tystnadsplikt, särskilt uppgifter om företag,
deras affärsförbindelser eller deras kostnadsförhållanden.

Unionens avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den
lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.
I fråga om utomobligatoriskt ansvar skall unionen
ersätta skada som orsakats av dess institutioner eller av
dess anställda under tjänsteutövning, i enlighet med de
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allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.
Andra stycket skall på samma villkor tillämpas på skada
som orsakats av Europeiska centralbanken eller av dess
anställda under tjänsteutövning.
De anställdas personliga ansvar gentemot unionen skall
regleras av bestämmelserna i de tjänsteföreskrifter eller de
anställningsvillkor som gäller för dem.

lemsstaternas regeringar i samförstånd.

Artikel - Säte för unionens institutioner skall fastställas av medInstitutionernas säte.

Artikel - Ministerrådet skall enhälligt anta en europeisk förordning
genom vilken regler fastställs i fråga om språk för unionens institutioner, med förbehåll för domstolens stadga.
Språk i institutionerna.

Artikel - Unionen skall, på de villkor som anges i protokollet av
Immunitet
den  april  om Europeiska gemenskapernas immuoch privilenitet och privilegier, inom medlemsstaternas territorier
gier.
åtnjuta den immunitet och de privilegier som krävs för att
den skall kunna fullgöra sin uppgift. Detsamma skall gälla
för Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken.
Artikel - De rättigheter och förpliktelser som följer av avtal som
Avtal från
ingåtts före den  januari  eller, för stater som senare
tiden före
ansluter sig, före tidpunkten för deras anslutning mellan å
medlemena sidan en eller flera medlemsstater och å andra sidan
skapet.
ett eller flera tredje länder skall inte påverkas av konstitutionen.
I den mån dessa avtal inte är förenliga med konstitutionen skall den eller de berörda medlemsstaterna vidta alla
lämpliga åtgärder för att undanröja det som är oförenligt
med fördraget. Medlemsstaterna skall vid behov bistå
varandra i detta syfte och i förekommande fall inta en
gemensam hållning.
Vid tillämpning av sådana avtal som avses i första
stycket skall medlemsstaterna beakta att de fördelar som

 

varje medlemsstat beviljar enligt konstitutionen utgör en
integrerande del av unionen och härigenom är oskiljaktigt
förbundna med upprättandet av gemensamma institutioner, med överlämnandet av befogenheter till dessa och
med beviljandet av samma fördelar av alla övriga medlemsstater.



. Konstitutionen skall inte hindra tillämpningen av
Artikel -
Information
följande regler:
som strider
a) Ingen medlemsstat skall vara förpliktad att lämna
mot väsentliinformation vars avslöjande den anser strida mot sina
ga säkerhetsintressen
väsentliga säkerhetsintressen.
behöver inte
b) Varje medlemsstat får vidta åtgärder som den anser
lämnas.
nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen i fråga om tillverkning av eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel; sådana åtgärder får inte försämra konkurrensvillkoren på den inre marknaden i fråga
om varor som inte är avsedda speciellt för militärändamål.
. Ministerrådet får på förslag av kommissionen enhälligt anta ett europeiskt beslut om ändring av den lista som
rådet den  april  fastställde över varor på vilka bestämmelserna i punkt  b skall tillämpas.
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Sekundärrätten och
acquin gäller.

EG:s och
EU:s rättigheter och
skyldigheter
gäller.

Artikel -

EG- och EUfördraget
upphävs.

Artikel -

Unionens symboler
[Konventet anser att denna
Artikel -
artikel hellre bör placeras i del ]
Unionens flagga skall föreställa en cirkel av tolv gula
Flaggan.
stjärnor på blå botten.
Hymnen.
Unionens hymn är hämtad från hymn till glädjen i
Ludwig van Beethovens nionde symfoni.
Mottot.
Unionens motto skall vara »Förenat i mångfalden«.
Valutan.
Unionens valuta skall vara euron.
Den  maj skall högtidlighållas i hela unionen som
Europadagen.
Europadagen.

Upphävande av tidigare fördrag
Vid ikraftträdandet av Fördraget om upprättande av
konstitutionen upphävs Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska
unionen samt de akter och fördrag om komplettering eller ändring av dessa som återfinns i det protokoll som är
fogat till Fördraget om upprättande av konstitutionen.

Rättslig kontinuitet i förhållande till Europeiska
gemenskapen och Europeiska unionen
Europeiska unionen skall överta Europeiska gemenskapens och unionens alla rättigheter och skyldigheter, oavsett om dessa är interna eller är resultatet av internationella avtal, som har uppstått före ikraftträdandet av Fördraget om upprättande av konstitutionen i enlighet med
tidigare fördrag, protokoll och akter, inbegripet gemenskapens och unionens alla tillgångar och skulder samt deras arkiv.
Bestämmelserna i de av unionsinstitutionernas akter
som antagits i enlighet med de fördrag och akter som
omnämns i första stycket skall fortsätta att vara i kraft i
enlighet med villkoren i det protokoll som är fogat till
Fördraget om upprättande av konstitutionen. Rättspraxis
i Europeiska gemenskapernas domstol skall även i fortsättningen vara tolkningskälla för unionsrätten.
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Område för territoriell tillämpning
. Fördraget om upprättande av konstitutionen skall
gälla för Konungariket Belgien, Konungariket Danmark,
Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland,
Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland,
Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket
Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland samt ...
. Fördraget om upprättande av konstitutionen skall
gälla för de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna i enlighet med artikel
- i den tredje delen.
. De utomeuropeiska länder och territorier som anges
i bilaga  till -fördraget skall omfattas av den särskilda
associeringsordning som fastställs i avdelning  i tredje
delen av Fördraget om upprättande av konstitutionen.
Fördraget om upprättande av konstitutionen skall inte
tillämpas på de utomeuropeiska länder och territorier
som har särskilda förbindelser med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och som inte har tagits
med i ovan nämnda förteckning.
. Fördraget om upprättande av konstitutionen skall
tillämpas på de europeiska territorier vars utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat.
. Fördraget om upprättande av konstitutionen skall
omfatta Åland i enlighet med bestämmelserna i protokoll
nr  i akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning.
. Utan hinder av föregående punkter skall följande
gälla:
a) Fördraget om upprättande av konstitutionen skall
inte tillämpas på Färöarna.
b) Fördraget om upprättande av konstitutionen skall
inte tillämpas på Förenade konungariket Storbritannien
och Nordirlands suveräna basområden på Cypern.

 

c) Fördraget om upprättande av konstitutionen skall
tillämpas på Kanalöarna och Isle of Man endast i den
utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av den ordning för dessa öar som anges i det
fördrag om anslutning av nya medlemsstater till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen som undertecknats den  januari
.



Protokollen
är del av fördraget.

Artikel -

Regionala unioner
Artikel -
Fördraget om upprättande av konstitutionen skall inte
Regionala
unioner för
hindra förekomsten och genomförandet av de regionala
Benelux.
unionerna mellan Belgien och Luxemburg samt mellan
Belgien, Luxemburg och Nederländerna, i den mån syftena med dessa regionala unioner inte uppnås genom tillämpning av nämnda fördrag.

Protokoll
De protokoll som är fogade till detta fördrag skall utgöra
en integrerad del av fördraget.

Förfarande för ändring av Fördraget
Artikel -
om upprättande av konstitutionen
Förslag till
.Varje medlemsstats regering, Europaparlamentet
eller kommissionen får förelägga ministerrådet förslag till fördragsändringar.
ändringar av Fördraget om upprättande av konstitutionen. Dessa förslag skall tillställas medlemsstaternas nationella parlament.
Konvent ska
. Om Europeiska rådet efter att ha hört Europaparlanormalt sammentet och kommissionen med enkel majoritet antar ett
mankallas.
beslut om att granska de ändringar som föreslås skall
Europeiska rådets ordförande sammankalla ett konvent
som är sammansatt av företrädare för medlemsstaternas
nationella parlament, medlemsstaternas stats- och regeringschefer, Europaparlamentet och kommissionen. Även
Europeiska centralbanken skall höras när det är fråga om
institutionella ändringar på det monetära området. Europeiska rådet får med enkel majoritet, efter Europaparla-

03-10-09

 

08.20

Sida 240

mentets godkännande, besluta att inte sammankalla konventet om detta är motiverat med hänsyn till de planerade
ändringarnas omfattning. I det senare fallet skall Europeiska rådet fastställa mandatet för konferensen mellan
företrädarna för medlemsstaternas regeringar.
Konventet skall granska utkasten till ändringar och enhälligt anta en rekommendation till konferensen mellan
företrädarna för medlemsstaternas regeringar i enlighet
med punkt .
. Konferensen mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar skall sammankallas av ministerrådets ordförande i syfte att i samförstånd komma överens om de
ändringar som skall göras i Fördraget om upprättande av
konstitutionen.
Ändringarna träder i kraft när de har ratificerats av
samtliga medlemsstater i överensstämmelse med deras
konstitutionella bestämmelser.
. Om fyra femtedelar av medlemsstaterna har ratificerat fördraget om ändring av Fördraget om upprättande av
konstitutionen inom en period på två år efter undertecknandet av detta fördrag och en eller flera medlemsstater
har stött på problem med att ratificera detta, skall Europeiska rådet ta upp frågan.
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Regeringskonferens.

Godkännande
av alla medlemsstater.
Europeiska
rådet kan ta
upp ratificeringsfrågan.

Artikel -
Ratificering
av Fördraget
om upprättande av konstitutionen.

Antagande, ratificering och ikraftträdande
av Fördraget om upprättande av konstitutionen
. Fördraget om upprättande av konstitutionen skall
ratificeras av de höga fördragsslutande parterna i enlighet
med deras konstitutionella bestämmelser. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Republiken Italiens
regering.
. Fördraget om upprättande av konstitutionen träder i
kraft den ..., förutsatt att samtliga ratifikationsinstrument
har deponerats eller, om så inte är fallet, den första dagen
i den månad som följer efter det att ratifikationsinstrumentet har deponerats av den signatärstat som sist deponerar instrumentet.

 

Varaktighet
Fördraget om upprättande av konstitutionen har ingåtts
på obegränsad tid.

Språk
[Denna artikel bör anpassas
i enlighet med anslutningsakten]
Fördraget om upprättande av konstitutionen, upprättat i
ett enda original på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska, [tjeckiska, estniska, lettiska, litauiska,
ungerska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska], vilka
texter är lika giltiga på alla språken, skall deponeras i arkiven hos Republiken Italiens regering, som skall överlämna en bestyrkt kopia till var och en av regeringarna i övriga signatärstater.



Artikel -

Obegränsad
tid.

Artikel -

Fördraget på
alla språk.
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Protokoll om de nationella
parlamentens roll i
Europeiska unionen
   ,
   att det sätt på vilket de enskilda
nationella parlamenten granskar sin egen regering i fråga
om unionens verksamhet är en angelägenhet för varje
medlemsstats särskilda konstitutionella organisation och
praxis,
   uppmuntra till en större delaktighet från de nationella parlamentens sida i Europeiska unionens verksamhet och öka deras möjligheter att uttrycka
sin uppfattning om lagstiftningsförslagen och andra frågor som kan vara av särskilt intresse för dem,
  om följande bestämmelser, som skall fogas
till konstitutionen:

I. Information till medlemsstaternas nationella parlament
. Samtliga samrådsdokument från kommissionen
(grön- och vitböcker och meddelanden) skall kommissionen vid offentliggörandet skicka direkt till medlemsstaternas nationella parlament. Kommissionen skall också till
medlemsstaternas nationella parlament skicka det årliga
lagstiftningsprogrammet samt alla andra instrument för
lagstiftningsprogram eller politisk strategi samtidigt som
dessa läggs fram för Europaparlamentet och ministerrådet.
. Alla lagstiftningsförslag som tillställs Europaparlamentet och ministerrådet skall samtidigt skickas till medlemsstaternas nationella parlament.
. Medlemsstaternas nationella parlament kan, i enlighet med det förfarande som anges i protokollet om tilllämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinci-

 

perna, till Europaparlamentets, ministerrådets och kommissionens ordförande skicka ett motiverat yttrande om
huruvida ett lagstiftningsförslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen.
. En tidsfrist på sex veckor skall iakttas mellan den dag
då ett lagstiftningsförslag av kommissionen görs tillgängligt för Europaparlamentet, ministerrådet och medlemsstaternas nationella parlament på Europeiska unionens
officiella språk och den dag då förslaget sätts upp på ministerrådets dagordning för antagande av detta eller för
antagande av en ståndpunkt inom ramen för ett lagstiftningsförfarande; i brådskande fall kan dock undantag
göras, varvid skälen skall anges i ministerrådets akt eller
ståndpunkt. Inga överenskommelser får komma till stånd
under dessa sex veckor utom i vederbörligen motiverade
brådskande fall. En tidsfrist på tio dagar skall iakttas mellan den dag då ett förslag förs upp på ministerrådets dagordning och antagandet av en ståndpunkt.
. Dagordningarna för och resultaten av ministerrådets
möten, inklusive protokollen från ministerrådets möten
då det diskuterar lagstiftningsförslag, skall skickas direkt
till medlemsstaternas nationella parlament samtidigt som
de skickas till medlemsstaternas regeringar.
. När Europeiska rådet överväger att använda bestämmelsen i artikel -. första stycket i konstitutionen, skall
de nationella parlamenten underrättas före varje beslut.
När Europeiska rådet överväger att använda bestämmelsen i artikel -. andra stycket i konstitutionen, skall
de nationella parlamenten underrättas minst fyra månader innan ett beslut fattas.
. Revisionsrätten skall för kännedom skicka sin årsrapport till medlemsstaternas nationella parlament samtidigt
som den skickas till Europaparlamentet och ministerrådet.
. Om de nationella parlamenten har två kammare skall
dessa bestämmelser gälla båda kamrarna.
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II. Mellanparlamentariskt
samarbete

Sida 244

. Europaparlamentet och de nationella parlamenten
skall tillsammans fastställa hur det mellanparlamentariska samarbetet inom Europeiska unionen kan organiseras
och främjas på ett effektivt och regelbundet sätt.
. Konferensen mellan organ för EG-frågor får till
Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen
överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen skall dessutom främja utbyte av information och
bästa praxis mellan medlemsstaternas parlament och
Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott.
Konferensen kan också anordna mellanparlamentariska
konferenser om särskilda teman, bland annat för att diskutera frågor om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Konferensens bidrag skall inte på något
sätt vara bindande för de nationella parlamenten eller
föregripa deras ståndpunkter.

 

Protokoll om tillämpning
av subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna

   ,
  säkerställa att beslut fattas så nära unionens medborgare som möjligt,
   att fastställa villkoren för tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,
vilka kommer till uttryck i artikel - i konstitutionen
samt att upprätta ett system för att kontrollera institutionernas tillämpning av dessa principer,
   om följande bestämmelser som
skall fogas till konstitutionen.
.Varje institution skall fortlöpande se till att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna enligt artikel -
i konstitutionen följs.
. Innan kommissionen föreslår en rättsakt skall den
företa omfattande samråd.Vid dessa samråd skall i förekommande fall den regionala och lokala dimensionen av
de planerade åtgärderna beaktas. I mycket brådskande
fall skall kommissionen inte företa samråd. Den skall
motivera sitt beslut i förslaget.
. Kommissionen skall samtidigt skicka alla sina lagstiftningsförslag och ändrade förslag till medlemsstaternas nationella parlament och till unionslagstiftaren. Efter
antagandet skall Europaparlamentet skicka sina lagstiftningsresolutioner och ministerrådet sina ståndpunkter till
medlemsstaternas nationella parlament.
. Kommissionen skall motivera sitt förslag med avseende på subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
Varje lagstiftningsförslag bör innehålla ett formulär med
närmare uppgifter som gör det möjligt att bedöma om
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna följts.
Formuläret bör innehålla underlag som gör det möjligt
att bedöma dess finansiella konsekvenser och, om det gäller en europeisk ramlag, dess konsekvenser för de bestäm-
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melser som medlemsstaterna skall genomföra, i förekommande fall även i den regionala lagstiftningen. Skäl som
visar att något av unionens mål bättre kan uppnås på unionsnivån bör bygga på kvalitativa indikatorer och, varje
gång det är möjligt, på kvantitativa sådana. Kommissionen skall ta hänsyn till att det ekonomiska eller administrativa ansvar som vilar på unionen, nationella regeringar,
regionala eller lokala myndigheter, ekonomiska aktörer
och medborgare så långt som möjligt skall begränsas och
stå i proportion till det mål som skall uppnås.
. Nationella parlament i medlemsstaterna och kammare i ett nationellt parlament får, inom sex veckor räknat
från den dag då kommissionens lagstiftningsförslag översänds, tillställa Europaparlamentets, ministerrådets och
kommissionens ordförande ett motiverat yttrande med
skälen till att de anser att det aktuella förslaget inte överensstämmer med subsidiaritetsprincipen.Varje nationellt
parlament eller kammare i ett nationellt parlament skall i
förekommande fall samråda med de regionala parlament
som har lagstiftande befogenheter.
. Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen skall ta hänsyn till motiverade yttranden från de
nationella parlamenten i medlemsstaterna eller från en
kammare i ett sådant parlament.
Parlamenten i de medlemsstater som har enkammarparlament skall ha två röster, medan var och en av kamrarna i ett tvåkammarsystem skall ha en röst.
Om minst en tredjedel av det totala antal röster som
tilldelats medlemsstaternas nationella parlament och
kamrarna i de nationella parlamenten lämnar motiverade
yttranden om att kommissionens förslag inte respekterar
subsidiaritetsprincipen skall kommissionen ompröva sitt
förslag. Om det gäller ett förslag från kommissionen eller
ett initiativ från en grupp medlemsstater inom ramen för
bestämmelserna i artikel - i konstitutionen om ett
område med frihet, säkerhet och rättvisa, skall tröskeln
vara minst en fjärdedel.

 

Efter omprövningen kan kommissionen besluta att
antingen stå fast vid sitt förslag, ändra det eller dra tillbaka det. Kommissionen skall motivera sitt beslut.
. Domstolen är behörig att pröva en talan om åsidosättande av subsidiaritetsprincipen genom en rättsakt
som enligt villkoren i artikel - i konstitutionen väcks
av medlemsstaterna eller överlämnas av dem på deras
nationella parlaments vägnar eller för en kammare i detta
parlament i enlighet med deras interna rättsordning.
Enligt samma artikel får sådan talan väckas även av
Regionkommittén i fråga om rättsakter som enligt konstitutionen inte kan antas utan att kommittén har hörts.
. Kommissionen skall varje år lägga fram en rapport
för Europeiska rådet, Europaparlamentet, ministerrådet
och medlemsstaternas nationella parlament om tillämpningen av artikel - i konstitutionen. Denna årliga rapport skall sändas även till Regionkommittén och till Ekonomiska och sociala kommittén.
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  följande bestämmelser som skall fogas
till Fördraget om upprättande av en konstitution för
Europa.

Protokoll om hur medborgarna
skall företrädas i Europaparlamentet och om viktning
av röster i Europeiska rådet
och ministerrådet
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Bestämmelser om Europaparlamentet
. Under hela valperioden - skall följande
antal företrädare i Europaparlamentet väljas i varje medlemsstat:
Belgien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Slovenien
Slovakien

 

Finland

Sverige

Förenade kungariket 



























Bestämmelser om viktning av rösterna
i Europeiska rådet och ministerrådet
. Följande bestämmelser skall gälla till och med den
 november  utan att artikel - i konstitutionen
åsidosatts.
När Europeiska rådets och ministerrådets beslut skall
fattas med kvalificerad majoritet, skall medlemmarnas
röster viktas på följande sätt:
Belgien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade kungariket



Artikel 
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Rådets beslut skall fattas med minst  röster från en
majoritet av medlemmarna när beslutet enligt denna konstitution skall fattas på förslag från kommissionen. I andra fall skall rådets beslut fattas med minst  röster från
minst två tredjedelar av medlemmarna.
När ett beslut fattas av Europeiska rådet eller ministerrådet med kvalificerad majoritet får en medlem av Europeiska rådet eller ministerrådet begära en kontroll av att
de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst  % av unionens hela befolkning.
Om detta villkor inte är uppfyllt skall beslutet inte antas.
. För framtida anslutningar skall den tröskel som avses
i punkt  beräknas så att tröskeln för den kvalificerade
majoriteten uttryckt i röster inte överstiger tröskeln enligt
tabellen i den förklaring om utvidgningen av Europeiska
unionen som förts in i slutakten från den konferens som
antog Nicefördraget.

 

Protokoll om eurogruppen

Artikel 



Ministrarna från de medlemsstater som har infört euron
skall hålla informella sammanträden. Dessa skall äga rum
vid behov för att diskutera de frågor som sammanhänger
med det särskilda ansvar som de delar när det gäller den
gemensamma valutan. Kommissionen och Europeiska
centralbanken skall inbjudas att delta i dessa sammanträden som skall förberedas av företrädarna för finansministrarna från de medlemsstater som har infört euron.

Artikel 

De höga fördragsslutande parterna,
som önskar främja villkoren för en starkare ekonomisk
tillväxt i Europa och i detta syfte utveckla en allt närmare
samordning av den ekonomiska politiken i euroområdet,
som är medvetna om behovet av särskilda bestämmelser för en förstärkt dialog mellan de medlemsstater som
har infört euron i avvaktan på att alla unionens medlemsstater ansluter sig till euroområdet,
har enats om följande bestämmelser som skall fogas till
konstitutionen.

Ministrarna från de medlemsstater som har infört euron
skall med en majoritet bland dessa medlemsstater utse en
ordförande för två och ett halvt år.
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Artikel 

Artikel 

Rubriken till avdelning  »Institutionella bestämmelser«
skall ersättas med följande rubrik:
»Institutionella och finansiella bestämmelser«.

Artikel  skall upphöra att gälla.



Protokoll om ändring
av Euratomfördraget

Artikel 

. Artikel  skall ersättas med följande text:
»Artikel 
De institutionella och finansiella bestämmelserna i
Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
(artiklarna - till -, artiklarna - till - och artiklarna - till -) samt artikel - i nämnda fördrag skall tillämpas på detta fördrag utan att det påverkar
tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i
artiklarna , , , , , , ,  och .
. Artiklarna A-, -, -, -, ,
a, , -a skall upphävas.«

   ,
   att bestämmelserna i Fördraget om
upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
fortfarande har full rättsverkan,
   anpassa detta fördrag till de nya
bestämmelser som inrättats genom Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, särskilt på de institutionella och finansiella områdena,
  följande bestämmelser som skall fogas
till Fördraget om upprättande av en konstitution för
Europa och som ändrar Fördraget om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen på följande sätt:

Artikel 

Rubriken till avdelning  »Finansiella bestämmelser«
skall ersättas med följande rubrik:
»Särskilda finansiella bestämmelser«.

 



Artikel  skall ersättas med följande:
»Reglerna i fråga om språk för institutionerna skall,
med förbehåll för bestämmelserna i domstolens stadga,
enhälligt fastställas av ministerrådet.«

Artikel 

Artikel 

I artiklarna  tredje stycket och  tredje stycket skall
Artikel 
hänvisningarna till artiklarna  och  ersättas med
artikel - respektive - i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.
I artiklarna .,  första stycket och . skall
hänvisningen till artikel  ersättas med artikel - i
Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.
I artikel . skall hänvisningen till artikel . ersättas med artikel - i Fördraget om upprättande av en
konstitution för Europa.
I artiklarna  sista stycket och . skall hänvisningen
till artikel  ersättas med artikel - i Fördraget om
upprättande av en konstitution för Europa.
I artiklarna  och  skall ordet »direktiv« ersättas med
»europeiskt beslut«.
I fördraget skall ordet »beslut« ersättas med »europeiskt
beslut«.

Artikel  skall ändras på följande sätt:
»Detta fördrag skall inte tillämpas på Färöarna.«

Artikel 

Artikel  skall ändras på följande sätt:
Artikel 
»Gemenskapen skall upprätta ett nära samarbete med
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling;
de närmare villkoren för detta skall fastställas i samförstånd.«

Artikel  skall ändras på följande sätt:
»Gemenskapen får med en eller flera stater eller internationella organisationer ingå avtal som innebär en associering med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda förfaranden.
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Dessa avtal skall ministerrådet ingå genom enhälligt
beslut och efter att ha hört Europaparlamentet.
När sådana avtal kräver ändringar i detta fördrag, skall
ändringarna först antas i en ordning som anges i artikel
- i Fördraget om upprättande av en konstitution för
Europa.«

 

Förklaring som fogas
till protokollet om hur
medborgarna skall företrädas
i Europaparlamentet och
viktning av röster i Europeiska
rådet och ministerrådet

Europeiska unionens medlemsstater kommer att inta följande gemensamma ståndpunkt vid konferenserna om
Rumäniens och/eller Bulgariens anslutning till Europeiska unionen vad avser fördelningen av platser i Europaparlamentet och viktningen av röster i Europeiska rådet och
ministerrådet. Om Rumäniens och/eller Bulgariens anslutning till Europeiska unionen äger rum innan Europeiska rådets beslut enligt artikel -. i konstitutionen träder i kraft, skall antalet valda företrädare för dessa länder i
Europaparlamentet beräknas utifrån siffrorna  respektive , korrigerade enligt den formel genom vilken antalet
företrädare för varje medlemsstat i Europaparlamentet
fastställs enligt protokollet om hur medborgarna skall företrädas i Europaparlamentet och viktning av röster i rådet i Europeiska rådet och ministerrådet.
Genom avvikelse från artikel . i konstitutionen kan
det i fördraget om anslutning till Europeiska unionen föreskrivas att antalet ledamöter i Europaparlamentet tillfälligt får överstiga  under återstoden av mandattiden
-.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel -. i
konstitutionen skall viktningen av röster i Europeiska rådet och ministerrådet för Rumänien och Bulgarien vara
 respektive  fram till och med den  november .
Vid varje anslutning skall den tröskel som avses i protokollet om hur medborgarna skall företrädas i Europaparlamentet och viktning av röster i Europeiska rådet och
ministerrådet beslutas av rådet.
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Förklaring om inrättande
av en europeisk avdelning
för yttre åtgärder
För att bistå unionens framtida utrikesminister, som införs i artikel - i konstitutionen, när denne utför sina
uppgifter, är konventet enigt om att ministerrådet och
kommissionen måste besluta, utan att Europaparlamentets rättigheter åsidosätts, att inrätta en gemensam avdelning under ministerns ledning (Europeisk avdelning för
yttre åtgärder), bestående av tjänstemän från de behöriga
avdelningarna vid ministerrådets generalsekretariat och
kommissionen samt utsänd personal från de nationella
diplomattjänsterna.
Personalen vid unionens delegationer, enligt definitionen i artikel -, skall komma från denna gemensamma
avdelning.
Konventet anser att de nödvändiga arrangemangen för
att inrätta en sådan gemensam avdelning bör genomföras
under första året efter det att fördraget om inrättande av
en konstitution för Europa har trätt i kraft.

 

Förklaring till slutakten
om undertecknande av
fördraget om upprättande
av konstitutionen

Om fyra femtedelar av medlemsstaterna har ratificerat
Fördraget om upprättande av konstitutionen inom en period på två år efter undertecknandet av detta fördrag och
en eller flera medlemsstater har stött på problem med att
ratificera detta, skall Europeiska rådet ta upp frågan.

Förteckning över medlemmarna i Europeiska konventet
[ej här]
Innehållsförteckning [ej här]
[ /,  juli  (.)]
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Rapport från konventets
ordförandeskap till
Europeiska rådets ordförande
. Konventet om Europas framtid har som svar på
mandatet från Europeiska rådet vid mötet i Laeken den
– december  slutfört sitt uppdrag och lägger för
Europeiska rådets ordförande fram resultatet av sitt arbete: ett utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa.
. Enligt planerna i Laekenförklaringen lämnade konventets ordförande lägesrapporter till Europeiska rådet
vid mötena i juni  (Sevilla), oktober  (Bryssel),
december  (Köpenhamn) och april  (Aten).
Han lade fram del  och del  av utkastet till fördrag för
Europeiska rådet i Thessaloniki den  juni  och därefter har de har inte ändrats. Del  och del , vars preliminära texter fanns tillgängliga i Thessaloniki, har därefter slutförts och nu lagts till.
. Detta avslutar sjutton månaders arbete i konventet,
vars ledamöter och suppleanter finns på förteckningen i
bilaga . De har sammanträtt i plenum vid  tillfällen (
dagar) och har åhört   inlägg. Konventet har också
inrättat elva arbetsgrupper och tre diskussionscirklar, var
och en med sitt eget specifika mandat, som sammanträdde för att kunna ta upp särskilda frågor (finns på förteckningen i bilaga ) och lämna rekommendationer till konventet som helhet. Konventets ledamöter har lämnat in
 skriftliga bidrag till konventet i sin helhet och 
bidrag till arbetsgrupperna och diskussionscirklarna.
. Presidiet, vars ledamöter finns på förteckningen i
bilaga , har sammanträtt vid  tillfällen och lagt fram 
dokument för konventet. Presidiets ledamöter har varit
ordförande i arbetsgrupperna och diskussionscirklarna på
förteckningen i bilaga  och lagt fram sina rapporter för
konventet.



. Konventet har arbetat under helt öppna former: dess
möten var offentliga och alla officiella dokument var tillgängliga på konventets webbplats, som har haft i genomsnitt   besökare per månad, en siffra som nådde upp
till   besökare i juni .
Dessutom har det tagit ett antal initiativ för att ytterligare öka delaktigheten i arbetet. Det forum som inrättades genom Laekendeklarationen har mottagit   bidrag från icke-statliga organisationer, näringslivet, den
akademiska världen och andra. Möten med en mängd olika grupper med intresse för konventet anordnades. I dessa ingick kyrkor och religiösa organisationer, tankesmedjor, företrädare för lokala och regionala organisationer
samt icke-statliga organisationer. Slutligen ägde ett särskilt plenarmöte rum i juni , vilket ägnades åt det civila samhället. Ett ungdomskonvent anordnades i juli
 och dess ordförande blev en extra observatör under
konventets fortsatta arbete.
. En huvudelement i konventets framgång har varit
den fulla roll som ledamöterna från kandidatländerna har
spelat. I enlighet med Laekenförklaringen har de deltagit
fullt ut i konventets överläggningar; konventet beslutade
att gå ännu längre och en av dem vald företrädare inbjöds
att delta i alla presidiets diskussioner. För att kandidatländernas ledamöter skulle kunna vända sig till konventet på
sitt eget modersmål ordnades tolkning.
Europeiska rådets beslut om utvidgningen i december
, och den därpå följande ratificeringsprocessen i kandidatländerna, framhäver betydelsen av dessa beslut som
genomfördes redan vid konventets inledning.
. Konventets uppgift byggde på de fyra frågor som
togs upp i »Niceförklaringen om unionens framtid« och
som därefter vidareutvecklades i det mandat som utarbetades av Europeiska rådet i Laeken. Under sina inledande
möten tog konventet upp frågor som avgränsning av befogenheter och förenkling av unionens instrument och förfaranden. Genom dessa diskussioner i plenum och med
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hjälp av resultatet från den första omgången arbetsgrupper kunde konventet i oktober  fastställa den lämpligaste strukturen för det framtida fördraget, som skall
kunna tillgodose kraven på klarhet och förenkling. Detta
återspeglas i konventets resultat: de befintliga fördragen
har slagits samman och omstrukturerats till ett utkast till
konstitution och Europeiska unionen är försedd med en
enda juridisk person. Detta tillvägagångssätt säkerställde
stödet från ett stort antal konventsledamöter och gjorde
det möjligt för konventet att uppnå bred konsensus om
ett konsoliderat och fullständigt utkast till fördrag, i fyra
delar, som det skall lägga fram för Europeiska rådet.
. Konventet enades om en avsevärd förstärkning av
unionens demokratiska natur. I konstitutionen tillgodoses
detta. Där krävs nämligen en avsevärt utvidgad roll för
Europaparlamentet, med dubbelt så stor användning av
lagstiftning genom medbeslutande, som på så sätt blir
unionens normala lagstiftningsprocess, och en betydande
förenkling av därtill hörande förfarandena. Nya mekanismer har utarbetats för att garantera bättre informationsflöde till de nationella parlamenten och deras deltagande
i unionens arbete, särskilt när det gäller lagstiftningen.
Unionens befogenheter har förtydligats, indelats i kategorier och stabiliserats, och antalet rättsliga instrument har
minskats för att öka allmänhetens förståelse, förbättra
verksamhetens effektivitet och göra en tydlig åtskillnad
mellan unionens och medlemsstaternas roller.
. För att unionens centrala institutioner skall kunna
anpassas till de nya dimensionerna av utvidgningen har
det införts möjligheter att förstärka alla tre samtidigt som
balansen mellan dem upprätthålls. Konventet anser att
unionens effektivitet kommer att öka väsentligt genom
dessa reformer.
. Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som
proklamerades vid Europeiska rådet i Nice, har införlivats
i konstitutionen som del . Konventet noterade att de
»Förklaringar« som utarbetats på uppmaning av stadgekonventets presidium och uppdaterats under ledning av



konventets presidium utgör ett viktigt hjälpmedel för att
tolka stadgan.
. Konventet har utarbetat nya protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen och om tilllämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna liksom uttryckliga protokoll om eurogruppen och
Euratom. Det har inte ägnat sig åt att se över de befintliga
protokollen till de nuvarande fördragen och följakligen
inte heller åt att utforma de protokoll som nämns i artiklarna - och -. Det ankommer på regeringskonferensen att slutföra denna uppgift. Likaledes blir det regeringskonferensens uppgift att upprätta de i artikel -
och artikel - föreskrivna förteckningarna över medlemsstater som deltar i det strukturerade samarbetet eller
i det närmare samarbetet när det gäller det ömsesidiga
försvaret samt att se till att uppmaningen, vilken återfinns
i motsvarande deklaration i konventet, om att det så snart
som möjligt skall inrättas en europeisk myndighet för yttre åtgärder följs upp.
. Europeiska rådet bör uppmärksamma två andra
särskilda frågor som det kan vara lämpligt att vidareutveckla. Först förordade ett stort antal konventsledamöter
en mer ambitiös inställning till frågan om öppenhet, genom att det automatiskt skall förutsättas att det finns en
rätt till tillgång till alla handlingar. I förslaget till konstitution införs en skyldighet för institutionerna att anta regler
om öppenhet. Ambitionsnivån i dessa regler, och i vilken
utsträckning krav på tillgång kan tillmötesgås, måste därför tas upp i senare lagstiftning.
. Därefter önskade några ledamöter på nytt se över,
och kanske uppdatera, bestämmelserna i Euratomfördraget, men konventet ansåg inte att det hade vare sig mandat eller tid och befogenhet att göra detta. Euratoms
framtid är fortfarande en fråga som det kan vara lämpligt
att Europeiska rådet tar upp i något skede.
. Några konventsledamöter kunde inte stödja utkastet till konstitution även om de inte ville blockera konsensus. En grupp med fyra ledamöter ansåg att konventet in-
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te i tillräcklig utsträckning besvarat frågan i bestämmelsen om ökad politisk legitimitet i Laekenmandatet; deras
alternativa minoritetsrapport där de föreslår ett »demokratiernas Europa« bifogas i bilaga .
. Ett antal andra konventsledamöter anslöt sig till den
breda konsensus som rådde om utkastet till konstitution,
men skulle ha föredragit en mer långtgående strategi, särskilt när det gäller utvidgningen av omröstning med kvalificerad majoritet och förfarandena för framtida ändringar
av konstitutionen.
.Tack vare alla ledamöters stora insats och engagemang har konventet framgångsrikt kunnat slutföra sitt arbete och lägga fram vad som vid Europeiska rådets möte i
Thessaloniki ansågs utgöra »en god grund« för den kommande regeringskonferensen. Det är konventets förhoppning att den kraft som genererats och den balanserade
syntes om vilken konsensus nåtts efter långa och ingående
diskussioner kommer att behållas under regeringskonferensen.
. Konventet har fullföljt mandatet från Europeiska
rådet i Laeken. Det har nu avslutats. Genom att lägga
fram utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa och denna rapport anser sig konventets
ordförandeskapet ha slutfört sitt uppdrag och avslutar
därför sitt arbete.
. Konventets arkiv kommer att deponeras i rådets
generalsekretariat.
Valéry Giscard d’Estaing
Konventets ordförande
Guiliano Amato
Jean-Luc Dehaene
Vice ordförande
Vice ordförande
John Kerr
Generalsekreterare
Bilaga : Deltagarlista [ej här]
Bilaga : Arbetsgrupper [ej här]

Bilaga III
Alternativ rapport
Demokratiernas Europa

De ouppfyllda målen från Laeken

Som ledamöter av konventet kan vi inte stödja utkastet till
europeisk konstitution. Det uppfyller inte kraven i Laekenförklaringen från december .
I Laekenförklaringen står det att »unionen måste flyttas närmare medborgarna«.
Genom att mer beslutsfattande överförs från medlemsstaterna till unionen när det gäller straffrättsliga frågor
och nya områden inom inrikespolitiken kommer unionen
att bli mer avlägsen.
I Laekenförklaringen står det vidare att »behörighetsfördelningen måste bli tydligare«.
Men när det gäller den nya kategorin »delade befogenheter« finns det inga garantier för hur makten kommer att
delas, särskilt som medlemsstaterna inte kommer att få
lagstifta på dessa områden om unionen beslutar att göra
det. -domstolen i Luxemburg kommer att avgöra eventuella tveksamma fall.
I Laekenförklaringen sägs det att unionen »uppträder
alltför byråkratiskt«.
I utkastet till konstitution behandlas inte de sammanlagt   sidorna i gemenskapens regelverk, och det föreslås ett nytt rättsligt instrument, en »akt som inte är en
rättsakt«, som gör det möjligt för den icke-valda kommissionen att anta bindande lagar.
I Laekenförklaringen krävs det »mindre tröghet och
stelhet av de europeiska institutionerna«.
Men genom konstitutionen får alla de befintliga -institutionerna mer makt och det skapas ett »ordförandenas
Europa«, med fler arbeten för politiker och mindre inflytande för folket.
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I Laekenförklaringen betonas de nationella parlamentens betydelse och i Nicefördraget »understryks nödvändigheten av att undersöka deras roll i gemenskapsbygget«.
De nationella parlamenten förlorar i inflytande jämfört
med kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska
rådet. Deras föreslagna nya roll när det gäller att se till att
subsidiaritetsprincipen iakttas är i själva verket enbart en
begäran som kommissionen kan bortse från. Inte en enda
befogenhet kommer att återföras till medlemsstaterna.
I Laekenförklaringen krävs »ökad öppenhet och effektivitet« i unionen.
I konstitutionen samlas mer verkställande makt och
budgetmakt hos just de -institutioner där det ständigt
har förekommit skandaler som gäller dålig förvaltning,
slöseri och bedrägeri.
I Laekenförklaringen antyds att en konstitution är en
möjlighet: »Slutligen infinner sig frågan huruvida
denna förenkling och omstrukturering inte på sikt
skulle kunna leda till att det antas en grundlagstext
inom unionen«.
Man tog snabbt fasta på idén att de befintliga mellanstatliga fördragen skulle omvandlas till en ny europeisk
konstitution, men man undersökte varken vilka alternativ
som stod till buds eller de långsiktiga konsekvenserna av
en sådan rättsakt.
Slutligen var det främsta målet i Laekenförklaringen ett
demokratiskt Europa.
Genom utkastet till konstitution skapas en ny centraliserad europeisk stat, som är mäktigare och mer avlägsen,
med mer politiker, mer byråkrati och en större klyfta mellan de styrande och de som styrs. Euratomfördraget införlivades med konstitutionen i sista ögonblicket utan att någon arbetsgrupp fick tid att se över det.

 

Utkastet till EU-konstitution
utarbetades inte enligt normala
demokratiska metoder
–
–

–

–

–

Ansökarländerna behandlades som observatörer i presidiet och hade inget verkligt inflytande.
Endast tre politiska familjer var representerade i det
mäktiga presidium som utarbetade den enkelspåriga
texten.
Ledamöterna förvägrades rätten att få sina ändringsförslag översatta och utskickade, och det hölls inga
debatter eller omröstningar om dessa förslag.
Den halva av befolkningen som avvisade Maastrichtfördraget i Frankrike och Nicefördraget i Irland hade
inga ledamöter i konventet.
Inte enda euroskeptisk eller eurorealistisk person fick
tillstånd att observera eller delta i arbetet i presidiet
eller vid något av dess biträdande sekretariat.

Giscard tillät inte demokrati och normala omröstningsförfaranden i konventet. Utkastet till konstitution strider
mot alla demokratiska principer.Vi vill ha ett nytt utkast
från ett mycket mer representativt konvent, som är demokratiskt till sitt innehåll och demokratiskt i sina förfaranden.

Vi överlämnar härmed följande 
punkter för våra premiärministrar
och övriga medborgare att överväga.

.  . Europeiska unionen
() skall inte ha någon konstitution. I stället bör Europa
organiseras på mellanparlamentarisk grund genom ett
fördrag om europeiskt samarbete. Därigenom kommer
ett demokratiernas Europa () att upprättas i stället för
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det befintliga . Om  skall ha ett nytt namn bör det vara Demokratiernas Europa.
.   . De nuvarande  
sidorna i regelverket för  och  måste förenklas radikalt. I stället skall man koncentrera sig på gränsöverskridande frågor i vilka de nationella parlamenten inte kan
agera effektivt på egen hand. Beslut om subsidiaritet skall
fattas av de nationella parlamenten.
.    . Alla demokratiska europeiska stater som har undertecknat och fullt ut respekterar Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna skall
kunna bli medlemmar i .
.  . De nuvarande 
olika sätten att fatta beslut i  skall minskas till två: lagar
och rekommendationer. När omröstning med kvalificerad
majoritet tillämpas skall förslaget i fråga kräva  % av
rösterna för att gå igenom, om inget annat angetts.
.    . Lagarna skall bara vara giltiga om de har godkänts av de nationella parlamenten. Ett
nationellt parlament skall ha vetorätt i frågor som de anser viktiga.
.  . Lagarna skall behandla reglerna för den gemensamma marknaden och
vissa gemensamma miniminormer till skydd för anställda,
konsumenter, hälsan, säkerheten och miljön. På andra
områden skall  har befogenhet att utfärda rekommendationer till medlemsstaterna, vilka alltid har frihet att anta strängare normer.
.  .  får enhälligt godkänna
ett flexibelt samarbete för de nationer som vill delta i ett
närmare samarbete.  skall också erkänna och stödja
andra alleuropeiska organisationer, t.ex. Europarådet.
.   . Beslutsprocessen och de
relevanta handlingarna skall vara öppna och tillgängliga
utom om ett rimligt skäl för undantag bekräftas med kvalificerad majoritet.

 

.    . Ett förenklat omröstningssystem skall fungera i rådet som kan innebära att
varje medlemsstat har en röst i :s råd. Ett beslut med
kvalificerad majoritet skall kräva stöd av länder som har
mer än hälften av :s totala befolkning.
.     
.Varje nationellt parlament bör välja sin
egen kommissionsledamot. Kommissionsledamoten skall
närvara i de berörda nationella parlamentens Europautskott. De nationella parlamenten skall ha befogenhet att
entlediga sin kommissionsledamot. Kommissionens ordförande skall väljas av de nationella parlamenten. De nationella parlamenten skall besluta om det årliga lagstiftningsprogrammet och kommissionen skall i motsvarande
grad fungera som sekretariat åt rådet och åt de nationella
parlamenten.
.    .
Rättslig aktivism som utövas av Europeiska domstolen i
Luxemburg skall förhindras och domstolen skall respektera Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
. . Medlemsstaterna och 
får ingå partnerskapsavtal av ömsesidigt intresse med stater eller grupper av stater.  skall respektera sina partners parlamentariska demokrati och kan bistå de fattigare
av dessa med finansiellt stöd, samtidigt som frihandelsavtalen främjas.
.  . Den europeiske ombudsmannen, revisionsrätten samt Europaparlamentets och
de nationella parlamentens budgetutskott skall ha tillgång
till alla handlingar och alla räkenskaper.
.   .Vid lagstiftning
skall alla officiella -språk behandlas lika.
.  .  skall inte ha någon
egen arme. Fredsbevarande och fredsskapande åtgärder
skall vidtas på uppdrag av Förenta nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Medlemsstaterna skall själva besluta om de vill välja ett ge-
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mensamt försvar genom Nato, ett oberoende försvar eller
föra en neutralitetspolitik.
Bidrag från konventsledamöterna
Abitbol,William - (suppleant) Europaparlamentet
Bonde, Jens-Peter - (ledamot) Europaparlamentet
Dalgaard, Per - (suppleant) Danmarks folketing
Gormley, John - (suppleant) Irlands parlament
Heathcoat-Amory, David - (ledamot) Förenade
kungarikets parlament
Seppanen, Esko - (suppleant) Europaparlamentet
Skaarup, Peter - (ledamot) Danmarks folketing
Zahradil, Jan - (ledamot) Tjeckiska republikens
parlament
[CONV / Bryssel den  juli ]

Medlemmarna i
Europeiska konventet
Ordförandeskapet
Valéry GISCARD d’ESTAING, Ordförande
Giuliano AMATO, Vice ordförande
Jean-Luc DEHAENE, Vice ordförande

Andra ledamöter av presidiet, företrädare för
Michel BARNIER, Europeiska kommissionen
John BRUTON, De nationella parlamenten
Henning CHRISTOPHERSEN, Det danska ordförandeskapet
Alfonso DASTIS, Det spanska ordförandeskapet (mars -)
Klaus HÄNSCH, Europaparlamentet
Giorgos KATIFORIS, Det grekiska ordförandeskapet
(-februari )
Iñigo MÉNDEZ DE VIGO, Europaparlamentet
Ana PALACIO, Det spanska ordförandeskapet (- mars )
Giorgos PAPANDREOU, Det grekiska ordförandeskapet
(februari -)
Gisela STUART, De nationella parlamenten
Antonio VITORINO, Europeiska kommissionen
Alojz PETERLE, Inbjuden

Konventsledamöter

Företrädare för Europaparlamentet
Jens-Peter BONDE, Danmark
Elmar BROK,Tyskland
Andrew Nicholas DUFF, Storbritannien
Olivier DUHAMEL, Frankrike
Klaus HÄNSCH,Tyskland
Sylvia-Yvonne KAUFMANN,Tyskland
Timothy KIRKHOPE, Storbritannien
Alain LAMASSOURE, Frankrike
Linda McAVAN,Storbritannien
Hanja MAIJ-WEGGEN, Nederländerna
Luís MARINHO, Portugal
Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO, Spanien
Cristiana MUSCARDINI, Italien
Antonio TAJANI, Italien
Anne VAN LANCKER, Belgien
Johannes VOGGENHUBER, Österrike
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Företrädare för kommissionen
Michel BARNIER
António VITORINO
Företrädare för medlemsstaterna
Louis MICHEL, Belgien, Regeringen
Karel DE GUCHT, Belgien, Det nationella parlamentet
Elio DI RUPO, Belgien, Det nationella parlamentet
Henning CHRISTOPHERSEN, Danmark, Regeringen
Peter SKAARUP, Danmark, Folketinget
Henrik DAM KRISTENSEN, Danmark, Folketinget
Joschka FISCHER (nov –),Tyskland, Regeringen
Peter GLOTZ (–nov ),Tyskland, Regeringen
Jürgen MEYER,Tyskland, Förbundsdagen
Erwin TEUFEL,Tyskland, Förbundsdagen
Giorgos PAPANDREOU(feb –), Grekland, Regeringen
Giorgos KATIFORIS (–feb ), Grekland, Regeringen
Paraskevas AVGERINOS, Grekland, Det nationella parlamentet
Marietta GIANNAKOU, Grekland, Det nationella parlamentet
Alfonso DASTIS (sept –), Spanien, Regeringen
Carlos BASTARRECHE (–sept ), Spanien, Regeringen
Ana PALACIO(–mars ), Spanien, Regeringen
Josep BORRELL FONTELLES, Spanien, Det nationella parlamentet
Gabriel CISNEROS LABORDA, Spanien, Det nationella parlamentet
Dominique de VILLEPIN (nov –), Frankrike, Regeringen
Pierre MOSCOVICI (–nov ), Frankrike, Regeringen
Pierre LEQUILLER (juli –), Frankrike, Det nationella parlamentet
Alain BARRAU (–juli ), Frankrike, Det nationella parlamentet
Hubert HAENEL, Frankrike, Det nationella parlamentet
Dick ROCHE (juli –), Irland, Regeringen
Ray MacSHARRY (– juli ), Irland, Regeringen
John BRUTON, Irland, Det nationella parlamentet
Proinsias DE ROSSA, Irland, Det nationella parlamentet
Gianfranco FINI, Italien, Regeringen
Marco FOLLINI, Italien, Det nationella parlamentet
Lamberto DINI, Italien, Det nationella parlamentet
Jacques SANTER, Luxemburg, Regeringen
Paul HELMINGER, Luxemburg, Regeringen
Ben FAYOT, Luxemburg, Regeringen
Gijs de VRIES (okt –), Nederländerna, Regeringen
Hans van MIERLO (–okt ), Nederländerna, Regeringen
René van der LINDEN, Nederländerna, Det nationella parlamentet
Frans TIMMERMANS, Nederländerna, Det nationella parlamentet
Hannes FARNLEITNER, Österrike, Regeringen
Caspar EINEM, Österrike, Det nationella parlamentet
Reinhard Eugen BÖSCH, Österrike, Det nationella parlamentet

   

Ernâni LOPES (maj –), Portugal, Regeringen
João de VALLERA (– maj ), Portugal, Regeringen
Alberto COSTA, Portugal, Det nationella parlamentet
Eduarda AZEVEDO, Portugal, Det nationella parlamentet
Teija TIILIKAINEN, Finland, Regeringen
Kimmo KILJUNEN, Finland, Riksdagen
Jari VILÉN (maj –), Finland, Riksdagen
Matti VANHANEN ( – maj ), Finland, Riksdagen
Lena HJELM-WALLÉN, Sverige, Regeringen
Sören LEKBERG, Sverige, Riksdagen
Göran LENNMARKER, Sverige, Riksdagen
Peter HAIN, Storbritannien, Regeringen
Gisela STUART, Storbritannien, Det nationella parlamentet
David HEATHCOAT-AMORY, Storbritannien, Det nationella
parlamentet

Företrädare för kandidatländerna
Michael ATTALIDES, Cypern, Regeringen
Panayiotis DEMETRIOU, Cypern, Reringen
Eleni MAVROU, Cypern, Det nationella parlamentet
Peter SERRACINO-INGLOTT, Malta, Regeringen
Michael FRENDO, Malta, Det nationella parlamentet
Alfred SANT, Malta, Det nationella parlamenetet
Péter BALÁZS (juni  –), Ungern, Regeringen
János MARTONYI (–juni ), Ungern, Regeringen
József SZÁJER, Ungern, Det nationella parlamentet
Pál VASTAGH, Ungern, Det nationella parlamentet
Danuta HÜBNER, Polen, Regeringen
Jozef OLEKSY, Polen, Det nationella parlamentet
Edmund WITTBRODT, Polen, Det nationella parlamentet
Hildegard Carola PUWAK, Rumänien, Regeringen
Alexandru ATHANASIU ( feb–), Rumänien, Det nationella
parlamentet
Liviu MAIOR (– feb ), Rumänien, Det nationella parlamentet
Puiu HASOTTI, Rumänien, Det nationella parlamentet
Ivan KORČOK (nov  –), Slovakien, Regeringen
Jan FIGEL (– nov ), Slovakien, Regeringen
Jan FIGEL (okt  –), Slovakien, Det nationella parlamentet
Pavol HAMZIK (– okt ), Slovakien, Det nationella parlamentet
Irena BELOHORSKÁ, Slovakien, Det nationella parlamentet
Sandra KALNIETE (jan  –), Lettland, Regeringen
Roberts ZILE (– jan ), Lettland, Regeringen
Rihards PIKS, Lettland, Det nationella parlamentet
Liene LIEPINA (jan  –), Lettland, Det nationella parlamentet
Edvins INKÉNS (– jan ), Lettland, Det nationella parlamentet
Lennart MERI, Estland, Regeringen
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Tunne KELAM, Estland, Det nationella parlamentet
Rein LANG (april  –), Estland, Det nationella parlamentet
Peeter REITZBERG (–april ), Estland, Det nationella parlamentet
Rytis MARTIKONIS, Litauen, Regeringen
Vytenis ANDRIUKAITIS, Litauen, Det nationella parlamentet
Algirdas GRICIUS (dec  –), Litauen, Det nationella parlamentet
Alvydas MEDALINSKAS, Litauen, Det nationella parlamentet
Dalia KUTRAITE-GIEDRAITIENE (– dec ), Litauen,
Det nationella parlamentet
Meglena KUNEVA, Bulgarien, Regeringen
Daniel VALCHEV, Bulgarien, Det nationella parlamentet
Nikolai MLADENOV, Bulgarien, Det nationella parlamentet
Jan KOHOUT(sep  –),Tjeckien, Regeringen
Jan KAVAN (– sep ),Tjeckien, Regeringen
Jan ZAHRADIL,Tjeckien, Det nationella parlamentet
Josef ZIELENIEC,Tjeckien, Det nationella parlamentet
Dimitrij RUPEL (jan  –), Slovenien, Regeringen
Matjaz NAHTIGAL (jan –), Slovenien, Regeringen
Jelko KACIN (jan –), Slovenien, Det nationella parlamentet
Slavko GABER (–jan ), Slovenien, Det nationella parlamentet
Alojz PETERLE, Slovenien, Det nationella parlamentet
Abdullah GÜL (mars –),Turkiet, Regeringen
Yasar YAKIS (–mars ),Turkiet, Regeringen
Mesut YILMAZ (–dec ),Turkiet, Regeringen
Zekeriya AKCAM (dec  –),Turkiet, Det nationella parlamentet
Ali TEKIN (–dec ),Turkiet, Det nationella parlamentet
Kemal DERVIS‚ (dec  –),Turkiet, Det nationella parlamentet
Ayfer YILMAZ (–dec ),Turkiet, Det nationella parlamentet

Suppleanter
Företrädare för Europaparlamentet
William ABITBOL, Frankrike
ALMEIDA GARRETT, Portugal
John CUSHNAHAN, Irland
Lone DYBKJAER, Danmark
Pervenche BERÈS, Frankrike
Maria BERGER, Österrike
Carlos CARNERO GONZÁLEZ, Spanien
Neil MacCORMICK, Storbritannien
Piia-Noora KAUPPI, Finland
Elena PACIOTTI, Italien
Luís QUEIRÓ, Portugal
Reinhard RACK, Österrike

   
Esko SEPPÄNEN, Finland
The Earl of STOCKTON, Storbritannien
Helle THORNING-SCHMIDT, Danmark
Joachim WUERMELING,Tyskland
Företrädare för kommissionen
David O’SULLIVAN
Paolo PONZANO

Företrädare för medlemsstaterna
Pierre CHEVALIER, Belgien, Regeringen
Danny PIETERS, Belgien, Det nationella parlamentet
Marie NAGY, Belgien, Det nationella parlamentet
Poul SCHLÜTER, Danmark, Regeringen
Per DALGAARD, Danmark, Folketinget
Niels HELVEG PETERSEN, Danmark, Folketinget
Hans Martin BURY (nov  –),Tyskland, Regeringen
Gunter PLEUGER (– nov ),Tyskland, Regeringen
Peter ALTMAIER,Tyskland, Förbundsdagen
Wolfgang GERHARDS (mars  –),Tyskland, Förbundsdagen
Wolfgang SENFF (– mars ),Tyskland, Förbundsdagen
Giorgos KATIFORIS, Grekland, Regeringen
Panayiotis IOAKIMIDIS (– feb ), Grekland, Regeringen
Nikolaos CONSTANTOPOULOS, Grekland, Det nationella parlamentet
Evripidis STILINIADIS, Grekland, Det nationella parlamentet
Ana PALACIO (mars  –), Spanien, Regeringen
Alfonso DASTIS (– mars ), Spanien, Regeringen
Diego LÓPEZ GARRIDO, Spanien, Det nationella parlamentet
Alejandro MUÑOZ LONSO, Spanien, Det nationella parlamentet
Pascale ANDREANI (aug  –), Frankrike, Regeringen
Pierre VIMONT (– aug ), Frankrike, Regeringen
Jacques FLOCH (juli  –), Frankrike, Det nationella parlamentet
Anne-Marie IDRAC (– juli ), Frankrike, Det nationella parlamentet
Robert BADINTER, Frankrike, Det nationella parlamentet
Bobby McDONAGH, Irland, Regeringen
Pat CAREY (juli  –), Irland, Det nationella parlamentet
Martin CULLEN (– juli ), Irland, Det nationella parlamentet
John GORMLEY, Irland, Det nationella parlamentet
Francesco E. SPERONI, Italien, Regeringen
Valdo SPINI, Italien, Det nationella parlamentet
Filadelfio Guido BASILE, Italien, Det nationella parlamentet
Nicolas SCHMIT, Luxemburg, Regeringen
Gaston GIBERYEN, Luxemburg, Det nationella parlamentet
Renée WAGENER, Luxemburg, Det nationella parlamentet
Thom de BRUIJN, Nederländerna, Regeringen
Wim van EEKELEN, Nederländerna, Det nationella parlamentet
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Jan Jacob van DIJK (okt  –), Nederländerna, Det nationella
parlamentet
Hans van BAALEN (– okt ), Nederländerna, Det nationella
parlamentet
Gerhard TUSEK, Österrike, Regeringen
Evelin LICHTENBERGER, Österrike, Det nationella parlamentet
Eduard MAINONI (mars  –), Österrike, Det nationella parlamentet
Gerhard KURZMANN (– mars ), Österrike, Det nationella
parlamentet
Manuel LOBO ANTUNES, Portugal, Regeringen
Guilherme d’OLIVEIRA, Portugal, Det nationella parlamentet
MARTINS (juni  –),
Osvaldo de CASTRO (– juni ), Portugal, Det nationella parlamentet
António NAZARÉ PEREIRA Portugal, Det nationella parlamentet
Antti PELTOMÄKI, Finland, Regeringen
Hannu TAKKULA (maj  –), Finland, Riksdagen
Riitta KORHONEN (– maj ), Finland, Riksdagen
Esko HELLE, Finland, Riksdagen
Sven-Olof PETERSSON (dec  –), Sverige, Regeringen
Lena HALLENGREN (– dec ), Sverige, Regeringen
Kenneth KVIST, Sverige, Riksdagen
Ingvar SVENSSON, Sverige, Riksdagen
Baroness SCOTLAND OF ASTHAL, Storbritannien, Regeringen
Lord TOMLINSON, Storbritannien, Det nationella parlamentet
Lord MACLENNAN OF ROGART, Storbritannien, Det nationella
parlamentet
Företrädare för kandidatländerna
Theophilos V.THEOPHILOU, Cypern, Regeringen
Marios MATSAKIS, Cypern, Det nationella parlamentet
Androula VASSILIOU, Cypern, Det nationella parlamentet
John INGUANEZ, Malta, Regeringen
Dolores CRISTINA, Malta, Det nationella parlamentet
George VELLA, Malta, Det nationella parlamentet
Péter GOTTFRIED, Ungern, Regeringen
András KELEMEN, Ungern, Det nationella parlamentet
István SZENT-IVÁNYI, Ungern, Det nationella parlamentet
Janusz TRZCI ŃSKI, Polen, Regeringen
Marta FOGLER, Polen, Det nationella parlamentet
Genowefa GRABOWSKA, Polen, Det nationella parlamentet
Constantin ENE (dec  –), Rumänien, Regeringen
Ion JINGA, (– dec ), Rumänien, Regeringen
Péter ECKSTEIN-KOVACS, Rumänien, Det nationella parlamentet
Adrian SEVERIN, Rumänien, Det nationella parlamentet
Juraj MIGAŠ, Slovakien, Regeringen
Zuzana MARTINAKOVA (nov –) Slovakien, Det nationella
parlamentet

   

Frantisek SEBEJ (– nov ), Slovakien, Det nationella parlamentet
Boris ZALA (nov  –), Slovakien, Det nationella parlamentet
Olga KELTOSOVA (– nov ), Slovakien, Det nationella parlamentet
Roberts ZILE (jan  –), Lettland, Regeringen
Guntars KRASTS (– jan ), Lettland, Regeringen
Guntars KRASTS (jan  –), Lettland, Det nationella parlamentet
Maris SPRINDZUKS (– jan ), Lettland, Det nationella parlamentet
Arturs Krisjanis KARINS (jan  –), Lettland, Det nationella parlamentet
Inese BIRZNIECE (– jan ), Lettland, Det nationella parlamentet
Henrik HOLOLEI, Estland, Regeringen
Liina TÖNISSON (april  –), Estland, Det nationella parlamentet
Liia HÄNNI (– april ), Estland, Det nationella parlamentet
Urmas REINSALU (april  –), Estland, Det nationella parlamentet
Ülo TÄRNO (– april ), Estland, Det nationella parlamentet
Oskaras JUSYS, Litauen, Regeringen
Gintautas ŠIVICKAS (feb  –), Litauen, Det nationella parlamentet
Gediminas DALINKEVICIUS(dec -)Litauen, Det nationella
parlamentet
Rolandas PAVILIONIS (– dec ), Litauen, Det nationella parlamentet
Eugenijus MALDEIKIS (feb  –), Litauen, Det nationella parlamentet
Alvydas MEDALINSKAS (– feb ) Litauen, Det nationella
parlamentet
Neli KUTSKOVA, Bulgarien, Regeringen
Alexander ARABADJIEV, Bulgarien, Det nationella parlamentet
Nesrin UZUN, Bulgarien, Det nationella parlamentet
Lenka Anna ROVNA (sept –),Tjeckien, Regeringen
Jan KOHOUT (– sept ),Tjeckien, Regeringen
Petr NEČAS,Tjeckien, Det nationella parlamentet
František KROUPA,Tjeckien, Det nationella parlamentet
Janez LENARČIČ, Slovenien, Regeringen
Franc HORVAT (jan  –), Slovenien, Det nationella parlamentet
Danica SIMŠIČ (– jan ), Slovenien, Det nationella parlamentet
Mihael BREJC, Slovenien, Det nationella parlamentet
Oǧuz DEMIRALP (aug  –),Turkiet, Regeringen
M. Nihat AKYOL (– aug ),Turkiet, Regeringen
Ibrahim ÖZAL (dec  –), Turkiet, Det nationella parlamentet
Kürsat ESER (– dec ), Turkiet, Det nationella parlamentet
Necdet BUDAK (dex  –),Turkiet, Det nationella parlamentet
A. Emre KOCAOGLOU (– dec ),Turkiet, Det nationella
parlamentet
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Observatörer
Roger BRIESCH, Ekonomiska och sociala kommittén
Josef CHABERT, Regionkommittén
João CRAVINHO, Arbetsmarknadens parter
Manfred DAMMEYER, Regionkommittén
Patrick DEWAEL, Regionkommittén
Nikiforos DIAMANDOUROS (mars ) Europeisk ombudsman
Jacob SÖDERMAN (mars ), Europeisk ombudsman
Claude DU GRANRUT, Regionkommittén
Göke Daniel FRERICHS, Ekonomiska och sociala kommittén
Emilio GABAGLIO, Arbetsmarknadens parter
Georges JACOBS, Arbetsmarknadens parter
Claudio MARTINI, Regionkommittén
Anne-Maria SIGMUND, Ekonomiska och sociala kommittén
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, Regionkommittén
Eduardo ZAPLANA (februari - ), Regionkommittén
Eva-Riitta SIITONEN (oktober ), Regionkommittén
Sekretariat
Sir John KERR, Generalsekreterare
Annalisa GIANNELLA, Ställföreträdande generalsekreterare
Marta ARPIO SANTACRUZ, Agnieszka BARTOL
Hervé BRIBOSIA, Nicole BUCHET
Elisabeth GATEAU, Clemens LADENBURGER
Maria José MARTÍNEZ IGLESIAS, Nikolaus MEYER LANDRUT
Guy MILTON, Ricardo PASSOS
Kristin de PEYRON, Alain PILETTE
Alan PIOTROWSKI, Etienne de PONCINS
Alessandra SCHIAVO,Walpurga SPECKBACHER
Maryem van den HEUVEL

Europeiska rådets
möte i Thessaloniki
den – juni 
Utdrag ur ordförandeskapets slutsatser

[…]
. Europeiska rådet välkomnar det utkast till konstitutionellt fördrag som lades fram av konventets ordförande
Valéry Giscard d’Estaing. Detta arbete utgör ett historiskt
steg i riktning mot att främja målsättningarna för den europeiska integrationen genom att det för vår union närmare medborgarna, – stärker vår unions demokratiska karaktär, – underlättar vår unions förmåga att fatta beslut, i
synnerhet efter utvidgningen, ökar vår unions möjlighet
att uppträda som en enhetlig och enad kraft inom den internationella ordningen och effektivt möta de utmaningar
som uppkommer genom globalisering och ömsesidigt beroende.
. Europeiska rådet framför sitt tack till konventets ordförande Valéry Giscard d’Estaing, dess båda vice ordförande Jean-Luc Dehaene och Guiliano Amato samt till
dess ledamöter och deras suppleanter för deras arbete.
Konventet har visat sitt värde som forum för demokratisk
dialog mellan företrädare för regeringar, nationella parlament, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen
och det civila samhället.
. Europeiska rådet finner att utkastet till konstitutionellt fördrag, i den form det har lagts fram, markerar fullbordandet av konventets uppgifter enligt slutsatserna från
Laeken och följaktligen slutet på dess arbete. Det återstår
dock ett visst rent tekniskt arbete med att utforma del ,
vilket måste slutföras senast den  juli.
. Europeiska rådet har beslutat att utkastet till konstitutionellt fördrag utgör en god grund för att inleda rege-
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ringskonferensen. Rådet anmodar det kommande italienska ordförandeskapet att vid rådets möte i juli inleda förfarandet enligt artikel  i fördraget, så att konferensen
kan sammankallas i oktober . Konferensen bör fullborda sitt arbete och enas om det konstitutionella fördraget så snart som möjligt och i så god tid att den europeiska allmänheten kan få kännedom om det före valen till
Europaparlamentet i juni . De anslutande staterna
kommer att fullt ut delta i regeringskonferensen på samma villkor som nuvarande medlemsstater. Medlemsstaterna i den utvidgade unionen kommer att underteckna
det konstitutionella fördraget så snart som möjligt efter
den  maj .
. Regeringskonferensen kommer att ledas av stats- och
regeringscheferna, biträdda av medlemmarna i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser). Kommissionens företrädare kommer att delta i konferensen. Rådets generalsekretariat kommer att ombesörja sekretariatsuppgifterna
för konferensen. Europaparlamentet kommer att knytas
till och engageras i konferensens arbete.
. De tre kandidatländerna – Bulgarien och Rumänien,
med vilka associeringsförhandlingar pågår, samt Turkiet –
kommer att i egenskap av observatörer delta i konferensens samtliga möten.
[…]


Administrativt samarbete -
Ansvarsfrihet -
Arbetsförhållanden -
Arbetsförmedling -
Arbetsmarknadens parter -, , , --
Associering --, 
Asyl -, -, -
Avtalsrätt -
Barnarbete -
Barnets rättigheter -
Bedrägerier -
Befogenheter -
Befogenhetskategorier -:
Beslut --, , -
Bistånd -:, --
Brottslighet -, , -
Budget --, --
Bulgarien Förkl
Civilrättsligt samarbete -, 
Coreper -, Prot-
Degressiv proportionalitet -:
Delade befogenheter -:, 
Delegerade förordningar -
Deltagardemokrati -
Demokrati --
Demokratisk jämlikhet -
Diskriminering -:, -, -
Domstolen -, --,
Prot-
Dödsstraff -
, se Europeiska centralbanken
, se Europeiska centralbankssystemet
Egendomsordning -
Egenföretagare -
Ekonomisk politik -:, , -,
--
Ekonomisk samordning -:, :,
:, :
Ekonomiska och finansiella kommittén -
Ekonomiska och sociala kommittén
-, --



Energi -:, -
Entledigande från kommissionen
-:
EP, se Europaparlamentet
Etableringsfrihet -:, -
Euratom Prot
Euro -:, -, -, ,
Prot
Eurojust -
Europadagen -
Europaparlamentet -:, , -,
-, -, Prot-, Förkl
Europarådet -, -
Europeisk frivilligkår -:
Europeisk lag -:
Europeiska centralbanken -,
--
Europeiska centralbankssystemet
-:, --
Europeiska investeringsbanken
-, , , -
Europeiska kommissionen --
Europeiska ombudsmannen -:,
, -, -
Europeiska partier -:, -:,
-
Europeiska regionala utvecklingsfonden -
Europeiska rådet -, , :,
:, -, Prot-, Förkl
Europeiska socialfonden --
Europol -
EU-rätt -:
EU:s mål för Europas utveckling
-:
EU:s mål för omvärlden -:
Examensbevis -
Exklusiva befogenheter -
Familjen -
Fattigdomsbekäpning -
Finanser I:-, --
Fiske -:
Flagga -
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Immateriella rättigheter -,

Immunitet -
Industri -:, -
Interinstitutionella avtal -
Internationella avtal -, :, , -
Initiativrätt -:, :
Inre marknaden -:, --
Insyn -, , -
Invandring -, -
Jordbruk -:, -:, -
Juridisk person -, :
Jämlikhet -
Jämställdhet --, -, -,
, 
Kapital --
Katastrofer -:b, -,
, 
Konvent -
Kommissionen --,
--
Kommittén för socialt skydd
-
Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik -
Kommunala val -
Kommuner -, :, Prot-, ,
, 
Konfessionslösa organisationer
-:
Konkurrens -, , -, ,
-, 
Konsensus -:, :, :
Konsumentskydd -:, -,
-, , 
Konvergenskriterier -
Krigsmateriel -
Kultur -:, -, -
KUSP, se Kommittén för utrikesoch säkerhetspolitik
Kvalificerad majoritet -:,
,:
Kyrkor -
Lagar -:, :, 


Flerårig finanseringsram -,
-
Flexibel integration, se Fördjupat
samarbete
Flexibilitetsklausul -, :
FN -
Folkhälsa -:, -
Fri rörlighet -, -, , -
Frihet, säkerhet och rättvisa -,
, , --
Forskning -:, -, -
Framställningar -:, -
Fred -:
Frihet -:; :, -
Funktionshinder -
Fördrag -, 
Fördragsbrott --
Fördragsändring -
Fördjupat samarbete -:, ,
--
Företräde -:
Förhandsavgörande -
Förlikningskommitté -, 
Förordning -:
Försiktighetsprincipen -
Försvars- och säkerhetspolitik -
Förvaltning -, --
Gemensamma beslut –:
Generaladvokater --
Genomförandeakter -
Genteknik -:
Gradvis säkerhets- och försvarspolitik -:
Grundläggande friheter -:, 
Grundläggande principer -:
Grundläggande rättigheter -:, 
GUSP, se Utrikes- och säkerhetspolitik
Handelspolitik -, --
Handikappade -
Hymn -
Hållbar utveckling -:
Hälsoskydd -:, :, -,
-
Icke-diskriminering -:, -
Idrott -:, -

Prisstabilitet -:
Privatliv -
Privilegier -
Proportionalitetsprincipen -:,
:, :, Prot
QMV, se Kvalificerad majoritet
Ramlag -:
Ramprogram --
Randområden -
Ratificering -, --
Regeringskonferens -
Regioner -, :, -, ,
Prot-, , , 
Regionkommittén -,
--
Rekommendation -:, :
Religion -
Religionsfrihet -
Representativ demokrati -
Restriktiva åtgärder -
Revisionsrätten -, --
Rumänien Förkl
Rymden -:, -
Räddningstjänst -:, -
Rättigheter -:; :
Rättsakter --, :
Rättskapacitet -
Rättvisa -:, :
Rörelse- och uppehållsfrihet -:,
-
Rösträtt -, 
Röstviktning Prot
Sammanhållning --
Samordning -:
Samråd -:, :
Skadestånd -
Skatter -, -
Slaveri -
Sociala mål mål -:, -
Socialpolitik -:, :,
--
Solidaritetsklausul -, -
Specialdomstolar -
Sport -:, -
Språk -:, -, -, ,
-


Lagstiftning -:, -, ,
Prot--, Prot
Legalitetsprincip -:
Lokal självstyrelse -, :,
Prot-, , , 
Lojalitetskrav -:
Lojalitetsprincipen -,
Medel -:
Medlemskap --, -
Medlemsstaterna och unionen :, :, :, :-
Mellanparlamentariskt samarbete
-, Prot--
Miljö -:, :, -, -, ,
-
Ministerrådet --, -, Prot-, Förkl
Misstroendevotum -:, -
Monetär politik -, , --
Motto -
Multinationella styrkor -
Mål -, -:
Mänskliga rättigheter -:-, II
Mötes- och föreningsfrihet -
Nationella begränsningar -:,
:, :
Nationella parlament -:, :,
:, :, :, -, ,
, -, Prot, Prot
NATO -:, -
Närbelägna stater -
Närhetsprincipen -, -:
Näringsfrihet -
Oavhängighet -:, :, :
OECD -
Offentliggörande av lagar -:-
Offentlighet -, , -
Ogiltighetsförklaring -
Ombudsman -:, , -
Ordförande -, :, :, 
OSSE -
Passarell -, -
Passivitetstalan -
Personuppgifter -, -
Polissamarbete --
President -
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Utländska medborgare -
Utomeuropeiska länder
--
Utrikesminister -, -,
-, , Förkl
Utrikes- och säkerhetspolitik
-:, , :, -,
--, -
Utträde ur unionen -
Utvecklingssamarbete -:
Utvecklings- och garantifonder
-
Utvecklingssamarbete -
Utvisning -
Val -:, :, :
Valuta -, -, , , ,
, -, Prot
Vapenvägran -:
Varaktighet -
Vetenskap, se även Forskning
-, 
Vetorätt -:
Välfärd -:
Värdegrund -, :
Yrkesutbildning -:, -
Yttrandefrihet -
Åklagarmyndighet -
Äganderätt -
Äktenskap -
Äldre -
Ömsesidigt försvar -:
Öppen samordning -,
-:, -:, :
Öppenhet -, , -,
--


Stadgan II
Startfond -
Statistik -
Statligt stöd --
Straff -, 
Straffrättsligt samarbete -, ,
-
Strategiska intressen -:
Strukturfonder -
Stödjande åtgärder -:, 
Säkerhet -:, :
Säkerhetsintressen -
Säkerhets- och försvarspolitik
-, -, -, :,
Prot-
Särskilda lagstiftningsförfaranden
-:
Säte, institutionernas -
Subsidiaritetsprincipen -, :,
Prot
Sysselsättning -:, :, ,
-, --
Särbehandling -
Teknisk utveckling -:,
-
Territoriell tillämpning -
Terrorism -, -, , :
Tjänster av allmänt intresse -
Tjänstemän i EU -, -,
, 
Tortyr -
Transeuropeiska nät -:,
-
Transporter -:, -
Tullar --, 
Tystnadsplikt -
Ungdom -:
Unionsmedborgare -:, -,
-
Upphävande av rättigheter -.
Upprättande av unionen -
Uppsägning utan saklig grund
-
Utbildning -:, -, -,
-
Uteslutning -



Förkortningar:
Prot Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska
unionen
Prot Protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna
Prot Protokoll om hur medborgarna skall företrädas i Europaparlamentet och om viktning av röster i Europeiska rådet
och ministerrådet
Prot Protokoll om eurogruppen
Prot Protokoll om ändring av Euratomfördraget
Förkl Förklaring som fogas till protokollet om hur medborgarna
skall företrädas i Europaparlamentet och viktning av röster
i Europeiska rådet och ministerrådet
Förkl Förklaring om inrättande av en europeisk avdelning för
yttre åtgärder
Förkl Förklaring till slutakten om undertecknande av fördraget
om upprättande av konstitutionen
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Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle
 – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle –
är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i
privat och offentlig sektor med engagemang i svensk
samhällsutveckling. Syftet är att skapa underlag för rationella
beslut i viktiga samhällsfrågor genom forskning och debatt.
    
Demokratirådets rapport . Demokrati i  . Ulrika Mörth,
Johan P. Olsen, Jonas Tallberg och Olof Petersson
Från Fischer till Giscard (). 24 röster om Europas framtid.
Olof Petersson (red.)
Europas författning (). Med inledning av Olof Petersson
Sveriges författning efter  -anslutningen (). Karl-Göran
Algotsson
Ekonomirådets rapport . Politisk makt med oklart ansvar.
Assar Lindbeck (red.), Per Molander,Torsten Persson,
Olof Petersson och Birgitta Swedenborg
 :s framtida struktur. En gemensam grund och öppna partnerskap
(). Mathias Dewatripont m.fl.
Mångfaldens Europa ().Tio essäer. Philippe de Schoutheete
Debatten om Europas framtid kan följas på
http://www.const.sns.se/europa/
Mer information om böckerna finns på www.sns.se
Beställningar:    Förlag, Box ,   Stockholm
Telefon -  . Telefax -  
e-post order@sns.se Hemsida www.sns.se

Detta är EU -kommittén!

I de flesta parlamentariska kommittéer
utreds det.   -kommittén har en helt
annan uppgift.Vi stimulerar en bred öppen
debatt och ökad kunskap om   och  :s
framtidsfrågor.
Vi har valt att kalla vårt arbete för  -stafetten. Här ryms allt
från traditionella föreläsningar till debattboxning och teatrar.
Röda tråden är att det handlar om  :s framtidsfrågor.  -stafetten går från län till län. En stor del av aktiviteterna sker i samarbete med lokala aktörer.
  -kommittén delar också ut projektbidrag till organisationer som vill arbeta med framtidsfrågorna.Vid sidan om det
har vi dessutom en omfattande skolsatsning.
I kommittén ingår Sören Lekberg (s och ordförande), Gunilla
Carlsson (m), Karin Granbom (fp), Hillevi Larsson (s), Åke
Pettersson ( c) Yvonne Ruwaida (mp), Ingvar Svensson (kd) och
Willy Söderdahl (v).


Till stöd för debatten producerar kommittén publikationer som
kan beställas gratis från »eu@primeminister.ministry.se«
eller skriv till   -kommittén,   Stockholm.

     
  : 
En övergripande genomgång av konstitutionsförslaget, vad det
innebär, röster för och emot samt hur riksdag och regering ställer
sig till förslaget.

     
En debattbok med personliga inlägg av Annika Åhnberg, Gustav
Fridolin, Bo Pellnäs, America Vera-Zavala, Jens Spendrup och
Anitra Steen med flera.

 :    
Två expertrapporter om de nationella parlamentens roll i  ,
som jämför svenska och finländska riksdagens arbete med  frågor.
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 :  ‒   
Två expertrapporter som granskar demokrati, effektivitet
och legitimitet i  
 
En rapportserie (del 1-5) i samarbete med Utrikespolitiska
institutet.
www.eustafetten.nu

