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Abstract  

EU, the democratic deficit and the future: A text analysis of the democratic parts in the 

Lisbon Treaty. 

Author: Aleksandar Sibinovic 

The question of the democratic deficit have been a much discussed topic in the field of European 

studies throughout the years. The lack of accountability in the decision-making together with lack 

of trust and interest from the public have created a situation where the unions democratic legitimacy 

has been questioned. The goal of this essay is to analyze what measures the EU have taken to 

restore the union’s legitimacy and in which direction it’s heading structure-wise through the recent 

ratification of the Lisbon Treaty and to examine if the public will be allowed to participate in the 

legislative process somehow. For this purpose I have used a qualitative text analysis of the 

democratic parts of the Lisbon Treaty to find out what reforms or changes that matter for the 

democratic process. Together with this I have also used Dimitris N. Chrysschoou’s four models for 

a democratic Europe to see in which direction the EU is going in terms of the nature of the union’s 

structure in order to determine the prospects of a legitimate governance. My conclusion is that 

although the member states after the Lisbon Treaty still enjoy much independence the EU is moving 

towards a more federalized governance and that the institutional reforms give good conditions for 

an accountable decision-making, while it’s doubtful to imagine that the reforms to increase the 

public’s participation will have any notable effects.   
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1 Inledning 

Lissabonfördragets vara eller icke vara är inte längre en politisk aktualitet eller realitet. Med Irlands 

ja efter två turbulenta folkomröstningar och Tjeckiens långa och tveksamma ratificering står det nu 

klart att fördraget definitivt kommer att gälla på laglig väg, både på EU-nivå och på nationell nivå. 

Passande nog händer detta 20 år efter Berlinmurens fall då de första stapplande stegen togs för att 

riva upp den hårda politiska indelningen av Europa i öst och väst, istället går man mot ett större 

enande av kontinenten. 

   Sedan 1989 har mycket hänt i den europeiska politiken. Maastrichtfördragets införande 1992 tog 

dåvarande EG ett steg längre: från att ha varit ett huvudsakligt ekonomiskt och begränsat 

mellanstatligt samarbete gick det till att bli ett helt politiskt system medlemsländerna emellan och 

vilade på tre pelare: 1) De europeiska gemenskaperna med ekonomiska frågor som huvudsakligt 

beslutsområde, 2) Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 3) Det polisiära och 

juridiska samarbetet. Sedan dess har också nya medlemsländer tillkommit; Sverige, Finland och 

Österrike 1995, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Malta, Cypern 

och Ungern 2004 och Rumänien och Bulgarien 2007. I takt med att EU har vuxit har också insikten 

vuxit om nödvändigheten med reformer inom unionen. Detta påtalades redan när unionen utökades 

till 15 stater 1995 men har blivit ännu mer tydligt med de två senaste utvidgningarna 2004 och 

2007. Det hårda konsensusstyrda arbetet inom EU (främst i andra och tredje pelaren) har upplevts 

som ett störande inslag, att få 27 medlemsländer att enas kring olika beslut har visat sig vara 

påfrestande. Faktum är att det visade sig vara problematiskt 1991 redan inom dåvarande EG som 

bara bestod av 12 medlemsländer. I den dåvarande ratificeringsprocessen av Maastrichtfördraget 

hade alla medlemsländer godkänt och ratificerat fördraget i respektive parlament förutom Danmark 

som i sin folkomröstning tog avstånd från den. På grund av principen om konsensus hade fördraget 

strandat vid det här laget. EG var istället tvunget att förhandla fram speciella villkor för Danmark 

som till slut gå med på att godkänna fördraget. Detta problem har kvarstått genom åren och det har 

många gånger visat sig vara svårt att leva upp till de krav och förväntningar som ett konsensus 

innefattar. Ett annat exempel på det är det havererade konstitutionsfördraget 2005. Med denna 

problematik i grunden utarbetades därför Lissabonfördraget av medlemsländerna just för att göra 

EU mer effektivt i sitt beslutsfattande.  

 

EU som mellan- och överstatlig organisation är mycket svår och komplex att förstå. Åsikterna om 

den splittrar både lekmän och forskare. Debatten om EU och dess utveckling är mycket 

mångfacetterad och rymmer mängder av olika perspektiv, ansatser och analyser. Meningarna går 

isär huruvida EU är på väg mot en federation, konfederation eller mot någon annan utveckling, 
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vilket har varit ett av de centrala diskussionsämnena i debatten. Olika forskare kommer till olika 

slutsatser på grund av EU:s komplicerade sammansättning och blandning av överstatlighet, 

mellanstatlighet och nationell suveränitet inom olika områden. En annan del av debatten om EU:s 

utveckling har rört det demokratiska underskottet som av alla uppfattas som ett problem för 

unionens legitimitet, främst gentemot dess medborgare. Oavsett om man är positiv eller kritisk till 

EU är detta ett av de mest grundläggande problemen som EU måste lösa i framtiden. Dessutom ser 

en stor del av EU-medborgarna inte nyttan i att engagera sig i de europeiska frågorna eftersom de 

känner sig alienerade och utan möjlighet att påverka processen vilket är ett problem för EU:s 

externa trovärdighet gentemot allmänheten. 

 

1.1 Problemformulering 

Europaparlamentet är den enda institution som väljs direkt av medborgarna, alla övriga tillsätts av 

de nationella regeringarna. Parlamentets inflytande har hittills varit starkt begränsat och man har i 

stort sett bara fått vara medbeslutande i budgetfrågor och rådgivande i andra frågor tillsammans 

med kommissionen. I övrigt har kommissionen haft huvudansvaret för att utforma och verkställa 

nya direktiv eller förslag och rådet har haft ansvaret för att lägga upp riktlinjerna för unionens 

politik. Det här stora avståndet mellan makten och folket är huvudproblemet vad gäller det 

demokratiska underskottet; att så många beslut fattas av personer som man inte på ett direkt 

demokratiskt sätt tillsatt och som man påverkas i stor grad av. Dessutom är det en uppenbar brist i 

att det enda organet som EU-medborgare får välja i demokratiska val inte har haft något större 

inflytande i de beslut som berör dem. Eftersom det också har rått en sekretess i samband med 

ministerrådets möten, minskar allmänhetens möjligheter till ett ansvarsutkrävande. Dessa är några 

av de faktorer som skapat en negativ bild EU som en teknokrati där de avgörande besluten 

huvudsakligen av tjänstemännen utan någon verklig förankring hos befolkningen. Detta måste ses 

som ett allvarligt problem, speciellt som EU gör anspråk på att fungera demokratiskt på alla nivåer.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syfte är att, genom det nyligen ratificerade Lissabonfördraget, undersöka hur EU 

tänker agera för att åtgärda det demokratiska underskottet. Undersökningen genomförs genom en 

kvalitativ textanalys av de delar som behandlar de demokratiska aspekterna av unionen. Denna 

uppsats koncentrerar sig på fem aspekter i Lissabonfördraget: 1) Medborgarnas rättigheter och 

möjligheter, 2) De nationella parlamentens befogenheter, 3) Europarlamentets befogenheter, 4) 

Kommissionens befogenheter och 5) Rådets befogenheter. Denna uppsats är ett inlägg i debatten 

om kring frågan om det demokratiska underskottet i EU. 
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  Den här uppsatsen ska fokusera på två frågeställningar: 

1. Erbjuder Lissabonfördraget medborgarna inflytande i EU:s beslutsprocess ur demokratisk 

synvinkel och hur ser i så fall ett sådant erbjudande ut? 

2. I vilken riktning går EU i sitt syfte att minska det demokratiska underskottet i och med 

Lissabonfördraget? 

För att genomföra den här analysen ska jag använda mig av Dimitris N. Chryssochoous fyra 

modeller för en europeisk demokrati för att se i vilken riktning EU går för att lösa problemet med 

det demokratiska underskottet och även för att avgöra vilka möjligheter som ges till medborgarna. 

De här modellerna kommer att beskrivas närmare i kapitel 4. 
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2 Tidigare forskning 

Även om det finns meningskiljaktigheter om det demokratiska underskottet i EU så finns det ändå 

konsensus om vad det demokratiska underskottet innebär. I sin antologi Understanding the 

European Union: A concise introduction från 1999 kopplar John McCormick ihop det demokratiska 

underskottet med den europeiska integrationen1 som då hade börjat få kännbara effekter för EU-

medborgarna. Brister som att det fanns ett gap mellan beslutsfattandet i Bryssel och medborgarna, 

att besluten oftast inte var förankrade samt att det gavs bristfällig information om integrationen och 

dess följder från politiker, media och forskarkåren beskrivs av McCormick som avgörande faktorer 

för att det fanns en generellt stor skepsis gentemot EU från medborgarnas synpunkt. Men framför 

allt bidrog det demokratiska underskottet till det inte fanns något stort förtroende för EU. Det enda 

av EU-medborgarna direktvalda organet, Europaparlamentet, hade ett minimalt inflytande över 

beslutsprocessen och kunde inte på ett lämpligt sätt kontrollera de två andra inflytelserika 

insititutionerna: kommissionen och ministerrådet. Det fanns alltså en obalans i maktutövandet och 

gjorde det svårt för allmänheten att utkräva ansvar för det fattade besluten. Det är detta som är 

kärnan i diskussionen om det demokratiska underskottet i EU; bristen på ansvarsutkrävande till 

följd av EU:s komplexa system. 

   Andrew Moravcsik och Giandomenico Majone är å andra sidan två forskare som har varit de 

främsta kritikerna av den här beskrivningen av EU:s demokratiska legitimitet. Moravcsik under-

stryker att EU inte kan betraktas demokratiskt illegitimt, utan snarare ansvarstagande och i högsta 

grad demokratiskt legitimt. Huvudargumenten för den här slutsatsen är dels att EU inte är en 

nationalstat av Westministermodell och kan därför inte bedömas med samma demokratiska kriterier 

och normer som de övriga medlemsstaterna samt att EU är ett politiskt system med strikta makt- 

och befogenhetsfördelningar som säkerställer att besluten som fattas är välbearbetade innan de 

omsätts i praktik i medlemsstaterna. För att en lag på EU-nivå ska antas måste 1) kommissionen 

lägga fram ett lagförslag, 2) parlamentet ge sitt medgivande och om resultatet ifrågasätts ska 

domstolen ge sitt ställningstagande innan 3) rådet slutligen godkänner det för att sedan 4) de 

nationella parlamenten överför det som lag i sina nationella system för att slutligen 5) de nationella 

byråkratierna ska implementera lagen i handling2. Denna process tyder på att EU har mekanismer 

som säkerställer balanserade och genomarbetade beslut enligt Moravcsik och därför kan man inte 

tala om något demokratiskt underskott. Moravcsik motsätter sig också att det behövs reformer för 

                                                 
1 McCormick, John (1999), London: MacMillan Press Ltd: Understanding the European Union: A concise 

introduction, sid 150-152 
2 Moravcsik, Andrew (2002): In Defence of the ´Democratic Deficit´: Reassessing Legitimacy in the European Union, 

JCMS 2002, volume 40, nr. 4, sid. 610 
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att öka medborgarnas deltagande i EU:s politiska liv3; EU lagstiftar fortfarande huvudsakligen i 

frågor som berör de mellanstatliga förhållandena såsom den inre marknaden, handelspolitiken osv 

och är frågor som inte intresserar väljarna. De frågor som intresserar väljarna mest (sjukvård, 

utbildning, lag och ordning, pensioner, social trygghet samt skatter) lagstiftas fortfarande av varje 

respektive medlemsland. Därför är intresset också litet för Europaparlamentsvalen som genererar 

lågt valdeltagande. Giandomenico Majone ifrågasätter beskrivningen av det demokratiska 

underskottet i EU utifrån att EU-kritikerna gör misstaget att jämföra EU med hur nationella 

demokratier är konstruerade. EU kan inte betraktas som en enhetlig stat med ett sammanhängande 

demos, utan istället som ett organiserat mellanstatligt samarbete där politiken formas av den 

sammanlagda viljan hos medlemsstaterna. Eftersom EU och nationalstaterna tillhör två skilda 

kategorier så går det alltså enligt Majone inte att ställa samma demokratiska krav på EU som man 

kan förvänta sig av medlemsstaterna. Majone menar att det som man definierar som ”demokratiskt 

underskott” är en logisk konsekvens av integrationen av de europeiska ekonomierna till en 

gemensam inre marknad samtidigt som medlemsstaterna fortfarande beslutar enskilt om 

traditionellt nationella åtaganden4.  

   Som svar på den här kritiken har Simon Hix och Andreas Föllesdal beskrivit i sin artikel Why 

there is democratic deficit in the EU: A response to Majone and Moravcsik från 2005 varför de 

anser att det ändå finns ett demokratiskt underskott i EU. Man motsätter sig framför allt Moravcsiks 

intergovernmentaliska syn på hur EU är konstruerat och fungerar. Man menar att även om lagar och 

beslut fattas medlemsstaterna emellan i begränsade frågor som främst rör den inre marknaden och 

gemensamma ekonomin så har det otvetydigt konsekvenser för andra frågor som lagstiftas enskilt 

av medlemsstaterna. Därför finns det heller ingen grund för Moravcsiks påstående att EU behandlar 

frågor som inte intresserar väljarna; hade det funnits en substantiell demokratisk process som 

tydliggjorde effekterna av vad sker på EU-nivå och var formad efter väljarnas intressen så hade 

säkert det gett andra utslag för politiken, menar Hix och Föllesdal5. Hix och Föllesdal är också 

kritiska till Majones syn på att EU bara är ett system som är specialiserat på ekonomi och att 

omfördela resurser i unionen och att det därför inte behövs demokratiska reformer. Eftersom varje 

beslut generar de som tjänar och förlorar på besluten som fattas, speciellt när man omfördelar stora 

offentliga resurser till olika regioner, så krävs det en öppen debatt för hur resurserna ska användas. 

Det finns ingen anledning att utesluta sådan diskussion i EU när det är en naturlig del av 

                                                 
3 Moravcsik, Andrew (2002): In Defence of the ´Democratic Deficit´: Reassessing Legitimacy in the European Union, 

JCMS 2002, volume 40, nr. 4, sid. 615-616 
4 Majone, Giandomenico (2005): Dilemmas of European Integration, Oxford University Press, första upplagan, sid 41 
5 Föllesdal, Andreas och Hix, Simon (2005): Why there is democratic deficit in the EU: A response to Majone and 

Moravcsik, European Governance Papers, nr. C-05-02, sid 13 
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demokratiska system. För att lösa den institutionella obalansen mellan Europaparlamentet och de 

övriga institutionerna samt att stärka EU:s demokratiska natur så måste tre huvudsakliga kriterier 

uppfyllas enligt Hix och Föllesdal: 1) att det finns institutionellt etablerade procedurer som reglerar, 

2) att det finns verklig politisk konkurrens över den politiska auktoriteten och 3) att det sker med 

deltagande från allmänheten6. Det ska kort sagt finnas en inre och yttre maktfördelning. Det ska 

noteras att den ovan nämnda tidigare forskningen gjordes innan Lissabonfördraget, men har 

inkluderats för att ge en bild av hur diskussionen och forskningen kring det demokratiska 

underskottet i EU har sett ut samt att visa vilka forskare som har varit mest framstående i den 

diskussionen. Sedan dess har mer aktuella publikationer gjorts i ämnet i relation till Lissabon-

fördragets ratificering. En sådan publikation har gjorts av Megan Campbell vid University of 

California som 2009 i sin artikel The Democratic Deficit in The European Union precis innan 

fördragets ratificering analyserade Lissabonfördragets konsekvenser för demokratin på EU-nivå. 

Hennes slutsats var att vissa reformer skulle stärka den demokratiska legitimiteten såsom att 

medbestämmandemodellen ska bli principiell metod i beslutsfattandet där parlamentet och rådet 

stiftar lagar i samråd, att de nationella parlamenten ska få en utökad rådgivande roll i processen 

samt att det nya medborgarinitiativet skulle ge medborgarna chans att på allvar bli involverade. 

Detta menar hon dock är inte tillräckligt och pekar på att kommissionen och rådet fortfarande 

kommer ha betydande dominans. Vad som behövs är istället förändringar i den politiska kulturen 

som tillåter påverkan underifrån istället för reformer i toppen7. En sådan möjlighet skulle ges 

genom att man aktivt engagerade sig genom intressegrupper i Bryssel8. En annan analys gjordes 

2010 av Janis A. Emmanouilidis och Corina Stratulat vid European Policy Centre i Bryssel. De slår 

fast att Europaparlamentet är den institutionen som förstärks mest genom att medbestämmande-

modellen blir principiell metod, att man får lika stort inflytande över budgeten med rådet samt att 

man är den institutionen som slutgiltigt ska godkänna kommissionens sammansättning. Men det 

finns ändå frågetecken kring reformerna. Även om parlamentet stärks så har rådet fortfarande 

ensamma kontroll över 100 olika frågor och områden, de nya befogenheterna för parlamentet kan 

riskera att lagstiftningsprocessen blir långsammare och det är inte säkert att parlamentets stärkta roll 

kommer att öka väljarnas intresse med tanke på det ständigt nedåtgående valdeltagandet9. Det nya 

                                                 
6 Föllesdal, Andreas och Hix, Simon (2005): Why there is democratic deficit in the EU: A response to Majone and 

Moravcsik, European Governance Papers, nr. C-05-02, sid 14-15 
7   Campbell, Megan (2009) “The Democratic Deficit in The European Union,” Claremont-UC Undergraduate Research 

Conference on the European Union: Vol. 2009, Article 5, sid 35 
8
   Campbell, Megan (2009) “The Democratic Deficit in The European Union,” Claremont-UC Undergraduate Research 

Conference on the European Union: Vol. 2009, Article 5, sid 36-37 
9
   Emmanouilidis, Janis A. och Stratulat, Corina (2010) “Implementing Lisbon: narrowing the EU’s ‘democratic 

deficit’?”, Bryssel: European Policy Centre, sid 2-3 
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medborgarinitiativet riskerar också att bara gynna intresseorganisationer samt att det är osäkert hur 

de nationella parlamenten kommer att utnyttja sin nya roll. Författarnas slutsats är att dessa nya 

inputreformer inte är tillräckliga utan att det också behövs en output från EU som känns relevant för 

medborgarna för att de ska uppfatta EU som legitimt. 

 

 

3 Metod och material 

3.1 Metodval 

För att undersöka effekterna som Lissabonfördraget har på EU:s demokrati samt vilka deltagar-

möjligheter som ges till EU-medborgarna  har jag valt att använda mig av en kvalitativ textanalys. 

Ett viktigt skäl till det är att få en helhetsbild ur det valda materialet10 för att sedan avgöra om den 

framkomna faktan är applicerbar på de valda teorimodellerna. Därför hade till exempel en 

kvantitativ innehållsanalys inte kunnat återge en rättvis bild av komplexiteten i EU:s demokratiska 

system. Metodiken i analysen har gått ut på att systematisera11 materialurvalet i fem olika kategorier 

som har utforskats (Medborgarnas rättigheter och möjligheter, De nationella parlamentens 

befogenheter, Europarlamentets befogenheter, Kommissionens befogenheter och Rådets 

befogenheter), att hermeneutiskt uttolka de manifesta budskapen12 i artiklarna och i korta 

summeringar efter varje kategori klassificera13 faktan i de teoretiska modellerna. Detta har sedan 

använts för att diskutera relationerna mellan de olika artiklarna och om man kan utläsa ett mönster 

som kan appliceras på en eller flera av de teoretiska modellerna. Risken finns att inter-

subjektiviteten blir annorlunda om man använder sig av en annan teori eller väljer att göra urvalet 

på ett annat sätt, men i det här specifika fallet bedömer jag ändå intersubjektiviteten som god. För 

att besvara frågeställningen ska följande två variabler lösas: 

 

                                         Lissabonfördraget → Demokratins utveckling i EU 

                                              (oberoende)                         (beroende) 

                                 Lissabonfördraget → Medborgarnas möjlighet till inflytande 

                                            (oberoende)                          (beroende) 

                                                 

 10
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.) (2003)Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid 233 

 11
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.) (2003)Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid 234 

 12
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.) (2003)Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid 245 

 13
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.) (2003)Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid 234 
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3.2 Materialurval 

Som alltid uppstår utmaningen vid en textanalys vilket urval av material man gör, om ett för snävt 

urval görs så riskerar man att missa detaljer som är viktiga för analysen och man gör ett för brett 

urval så riskerar man missa målet helt med för många detaljer att analysera14. I fråga om det här 

uppsatsämnet har jag valt att göra urvalet mer snävt, detta med anledning av Lissabonfördraget i sin 

helhet är för stort för att analysera för en sådan här uppsats. Urvalet har gjorts med hänsyn till 

artiklar i fördraget som direkt påverkar EU:s demokrati och artiklar som kan uppfattas som perifera 

i sammanhanget men som indirekt påverkar demokratin. Artiklar som direkt påverkar demokratin är 

sådana som berör organisationsstruktur, beslutsprocesser, röstningsförfaranden och relationer 

mellan institutionerna och kapitel 5.1 artiklar som berör medborgarnas mäjligheter att påverka 

processen och politiken. Indirekta artiklar är sådana artiklar som i sig möjligen inte säger mycket 

om EU:s demokratiska system, men som satta i relation till de andra artiklarna ger en större 

helhetsbild av demokratin i EU. Ett sådant exempel är Europeiska Unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna i kapitel 5.1.  

 

3.3 Definitioner och operationalisering 

Eftersom demokratin i EU är det centrala temat i de här uppsatsen så är det nödvändigt att ge en 

preciserad definition av själva begreppet för att göra det mätbart. Demokrati är ett begrepp som 

genom historien har varit omtvistat och föremål för vitt skilda definitioner. I modern forskning finns 

det dock två huvudsakliga distinktioner som man gör: den ena att demokrati står för humanistiska 

värden och idela som frihet och likhet och den andra, som används inom statsvetenskapen, att 

demokrati är en styrelseform för samhället15. Det är utifrån den senare distinktionen som jag går 

utgår ifrån för uppsatsen. Översatt från grekiskans motsvarighet betyder demokrati ”folkstyre” och 

de två delarna ”folk” och ”styre” har tolkats på flera olika sätt genom historien. I modern tid 

definieras dock folket som styr över samhället som den vuxna befolkningen (vanligtvis över 18 år), 

vilket alltså utesluter barn från att delta i styret16. EU-medborgarna definieras alltså enligt den här 

principen. Den här avgränsade och röstberättigade delen av befolkningen definieras i sin tur som ett 

demos. Historiskt sett har också ”styre” i demokratiska termer varit definierat på olika sätt. 

Deltagardemokrati var den gängse dominerande definitionen fram till 1700-talet där folket samlades 

för att direkt besluta om olika frågor och det gällde i huvudsak stadstater. I modern tid med 

                                                 

 14
 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.) (2003)Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad, sid 244 
15

 Goldmann, Kjell, Pedersen, Mogens N. och Österud, Öyvind (red.) (1997) Statsvetenskapligt lexikon, sid 40 

16I bid 
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nationalstatens utveckling är det dock den representantiva demokratin som är den dominerande 

styrelseformen där medborgarna i allmäna val röstar fram sina representanter till en nationell för-

samling som ska sköta deras och nationens samlade angelägenheter. Det är uifrån den styrelse-

formen som analysen av EU:s institutioner ska göras i uppsatsen. Även om EU innehåller över-

statliga och mellanstatliga inslag så är den representativa demokratin ändå mest lämplig för EU 

eftersom alla institutioner mer eller mindre representerar befolkningens indirekt. Operation-

aliseringen av de teoretiska modellerna beskrivs närmare i kapitel 4.2.  

 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

God validitet i vetenskapligt arbete definieras oftast att det finns överensstämmelse mellan teori och 

operationaliseringen av materialet, att systematiska fel undviks och att man reellt undersöker det 

man påstår att man undersöker17. Om dessa faktorer är uppfyllda har det vetenskapliga arbetet en 

intern validitet, vilket visar att metoderna och de teoretiska instrumenten som använts i analysen ger 

en god intersubjektivitet av resultatet. Kvalitativa textanalyser brukar tillskrivas ha en god intern 

validitet eftersom materialet oftast är noga preciserat medan den externa validiteten kan vara 

föremål för diskussion, det vill säga om resultatet av det vetenskapliga arbetet verkligen kan 

generaliseras utifrån de analysenheterna man använt i materialet18. Den externa validiteten i 

kvalitativa textanalyser är alltså beroende på hur snävt eller brett materialurvalet har varit. I den här 

uppsatsen har därför speciell hänsyn tagits till att materialurvalet är väl avgränsat för att öka 

precisionen i analysen. Reliabiliteten i ett vetenskapligt arbete är i hög grad beroende av hur 

kvalitén i operationaliseringen av materialet är19. Hur hög reliabilitet det vetenskapliga arbetet har 

är alltså beroende av hur mycket mätfel som återfinns i analysen20. För att se till att reliabiliteten i 

uppsatsen är god har därför hänsyn tagits till att visa på hur artiklarna i fördraget kan appliceras på 

de olika teoretiska modellerna som beskrivs närmare i kapitel 4.  

 

                                                 
17

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.) (2003)Metodpraktikan – Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, sid 61 
18

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (red.) (2003)Metodpraktikan – Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, sid 61-62 
19

 Goldmann, Kjell, Pedersen, Mogens N. och Österud, Öyvind (red.) (1997) Statsvetenskapligt lexikon, sid 241-242 

20 Goldmann, Kjell, Pedersen, Mogens N. och Österud, Öyvind (red.) (1997) Statsvetenskapligt lexikon, sid 242 
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4 Teori 

4.1 Chryssochoous fyra modeller för en europeisk demokrati  

4.1.1 The parliamentary model 

Denna modell lägger stor vikt på att den av medborgarna valda församlingen ska fungera som 

lagstiftare21. Nyckeln till ett sådant här styre är att parlamentet har den centrala makten och att den 

bygger på ett majoritetssystem för beslut. Den exekutiva makten ska kunna regera så länge den har 

stödet från majoriteten av den valda församlingen. Den här modellen förutsätter vissa egenskaper i 

styret; kvalificerade majoritetsbeslut i EU:s beslutsfattande, EU-parlamentets utökade roll i 

lagstiftandet och de nationella parlamentens övervakande roll i lagstiftandet i EU. Förespråkarna för 

en sådan modell i EU anser att det är en nödvändighet eftersom det skulle införa en balans och vara 

mycket lättare utkräva ansvar för besluten och lagstiftningarna. Den här modellen förutsätter också 

en viss enighet hos unionsmedborgarna som européer. 

 

4.1.2 The confederal model 

En konfederation innefattar politiskt organiserade och självständiga stater som går samman i en 

politisk union utan att förlora sin egna suveränitet22. Tyngdpunkten för ett EU av konfederal modell 

ligger på det mellanstatliga samarbetet och på dess fördragsbaserade natur23, med andra ord att man 

hellre ser ett EU där medlemsstaterna på lika villkor och av fri vilja väljer att ingå i vissa 

samarbeten än att det på en överstatlig nivå bestäms åt de. Enligt den konfederala modellen är EU 

demokratiskt legitimt då det består av ett samfund av europeiska suveräna demokratier, inte om man 

försöker skapa ett omfattande politiskt system av samarbetet24. Förespråkarna för en konfederal 

modell av EU ser den europeiska integrationen som en huvudsakligt mellanstatlig angelägenhet och 

därför bör även den slutgiltiga beslutsmakten ligga hos ”segmenten” i unionen, det vill säga 

medlemsstaterna, och inte på EU-nivå25. Den konfederala modellen är alltså en kompromiss 

bestående av mellanstatliga och inomstatliga relationer där unionens komponenter, det vill säga 

medlemsstaterna, behåller rätten till demokratiskt självstyre. Kärnan av det mellanstatliga 

samarbetet enligt den konfederala modellen är att det ger medlemsstaterna en stor variation av 

möjligheter att utveckla ömsesidiga och fördelaktiga samarbeten utan att man är tvungen att ge upp 

sin självständighet till en central auktoritet26 (i EU:s fall: kommissionen). Men eftersom den 

konfederala modellen är flexibel i sin natur finns det naturligtvis även institutionella möjligheter att 

                                                 
21  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 365 
22  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 365 
23  Ibid 
24  Ibid 
25  Ibid 
26  Ibid 
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till exempel skapa en maktfördelning bland många olika aktörer, men legitimiteten ligger 

fortfarande i den konstitutionella ordningen hos medlemsstaterna27. Det är alltså fortfarande 

medlemsstaterna som enhälligt ska godkänna och ratificera eventuella fördragsändringar eller nya 

fördrag28. Legitimiteten i den konfederala modellen ligger alltså inte hos ett gemensamt europeiskt 

demos, utan hos medlemsstaternas regeringar och parlament. 

 

4.1.3 The federal model 

Den federala modellen för en europeisk demokrati förespråkar att EU ska organiseras efter att 

sammanföra flera folk till en enad politisk kropp, snarare än som det är konstruerat idag det vill 

säga en union av stater i en politisk kropp29. Den federala modellen förutsätter att det finns en så 

stark vi-känsla i EU att medborgarna som följd av att man aktivt stödjer ett federalt politiskt system 

och dess politiska utfall. En europeisk federation innebär institutionellt att det sker en 

maktfördelning då olika befogenheter delas gemensamt av alla delar på den federala överstatliga 

nivån, på regionell nivå (medlemsstatsnivå) och på lokal nivå30. Federationsstrukturen ger även 

större möjligheter att hantera interna konflikter mellan medlemsstaterna. Den här institutionella 

designen ger medlemsstaterna möjligheten till att bli representerade på en federal nivå, utan att det 

utmanar eller urholkar det federala systemets effektivitet eller politiska legitimitet31. Ett federalt EU 

skulle i sin natur innebära att vill uppnå en samverkan mellan det politiska centrumet i Bryssel och 

underenheterna bestående av medlemsstaterna. Det gäller också att uppnå två nödvändiga parallella 

krav; att dels sammanföra medlemsstaterna i en djupare politisk union men att också ge 

konstitutionella garantier om autonomi för medlemsstaterna inom vissa områden32. Syftet med en 

sådan konstruktion är att skapa den sammanhållning som ett politiskt samarbete av den digniteten 

behöver utan att man offrar mångfalden i federationens inneboende natur33.  

 

4.1.4 The consiociational model 

Den konsociationella modellen är i sin natur en styrningsmodell för heterogena nationer, eller i 

EU:s fall politiska unioner mellan suveräna och vitt skilda nationsstater34. Den här modellen 

fokuserar främst på kompromisser och konsensus i beslutsprocessen och bygger på samverkan 

mellan fyra huvudkomponenter; en koalition av eliter, proportionalitet, segmentell autonomi (det 

                                                 
27  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 366 
28  Ibid 
29  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 366 
30  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 366 
31  Ibid 
32  Ibid 
33  Ibid 
34  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 366 
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vill säga autonomi inom vissa områden) samt ömsesidig vetorätt35. Koalitionen av eliter syftar på att 

beslut kompromissas och fattas fram av en grupp av eliter inom den politiska unionen36; i EU:s fall 

rör det sig om ministerrådet och Europeiska rådet. Proportionalitet innebär att alla samhällsgrupper 

finns representerade i styret på ett sätt som speglar dess storlek37; i EU:s fall det rör det sig om 

rådet. Den segmentella autonomin betyder att varje elit innehar kontroll över sina respektive 

territorium utan att det stöter sig med andra eliters territoriella integritet38; i EU:s fall rör det 

medlemsstaterna och dess regeringar. Slutligen betyder vetorätten att alla beslut som fattas av 

elitkoalitionen måste beslutas med en enhällighet; detta för att ingen majoritet ska kunna dominera 

minoriteten39. Koalitionen av eliter består som sagt ministerrådet och Europeiska rådet där noggrant 

framförhandlade beslut fattas av medlemsstaternas representanter. Eftersom man saknar ett enhetligt 

europeiskt demos så har man undvikit att ha majoritetsbeslut med hänsyn till risken att det skulle 

medföra negativa konsekvenser för olika minoriteter i unionen40. Därför vägs även minoriteternas 

intressen in när man kompromissar fram olika beslut. Proportionaliteten i EU betyder att alla 

medlemsstaterna är representerade i ministerrådet och Europeiska rådet att deras röster räknas efter 

hur stora respektiver medlemsstaters befolkningar är, alltså att majoritetsröstningar hålls (i EU:s fall 

bara i ekonomiska frågor enligt Maastrichtfördraget)41. Segmentell autonomi pekar på 

medlemsstaternas exklusiva och juridiska rättighet och ansvar för att ta hand om sina egna 

nationella angelägenheter; det vill säga att man själva bestämmer över frågor på nationell nivå i 

frågor som inte regleras av EU42. Den ömsesidiga vetorätten ger också medlemsstaterna rätten att 

blockera förslag som kan störa deras egna nationella intressen.  

 

4.2 Operationalisering av modellerna 

För att säkerställa att Chryssochoous demokratiska modeller är mätbara för analysen av Lissabon-

fördraget ska här följa en närmare definition av hur modellerna skulle te sig om de omsattes i 

praktiken. 

   The parliamentary model förutsätter att Europaparlamentet är det centrala organet i EU. Det i sin 

tur förutsätter följande faktorer: a) att parlamentet fattar de slutgiltiga besluten med kvalificerad 

majoritet, b) att parlamentet har lagstiftningsinitiativ, c) att kommissionen begränsas till en 

representativ och exekutiv funktion och d) att rådet får en rådgivande funktion tillsammans med 

                                                 
35  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 366 
36  Ibid 
37  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 366-367 
38  Cini; Chryssochoou, European Union Politics (2007), Oxford University Press, sid 367 
39  Ibid 
40  Ibid 
41  Ibid 
42  Ibid 
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parlamentet 

   The confederal model lägger tyngdpunkten på medlemstaternas samarbete som legitimiteten för 

unionen. Det förutsätter följande faktorer: a) att de nationella regeringarna och parlamenten är de 

centrala beslutsfattarna, b) att rådets roll som slutlig beslutsfattare förstärks där medlemsstaterna har 

absolut, eventuellt begränsad vetorätt, c) att kommissionen får en representativ funktion och d) att 

Europaparlamentet får en rådgivande funktion tillsammans med rådet. 

   The federal model förutsätter att det finns en tydlig maktfördelning på överstatlig och mellan-

statlig nivå i EU. Det förutsätter följande faktorer: a) att kommissionen har lagstiftningsinitativ och 

får en representativ funktion i relation med omvärlden, b) att Europaparlamentet och rådet får lika 

stort inflytande över lagstiftningsprocessen (i praktiken ett tvåkammarparlament) samt att besluten 

fattas med kvalificerad majoritet, c) att medlemsstaterna garanteras autonomi i vissa nationella 

åtaganden och d) att de nationella parlamenten inkluderas i processen. 

   The consiociational model ger i praktiken rådet den centrala positionen i EU. Det förutsätter i sin 

tur följande faktorer: a) rådet fattar de slutgiltigas besluten, b) besluten i rådet fattas med konsensus 

vilket innebär att medlemsstaterna har absolut vetorätt, c) medlemsstaterna behåller autonomi och 

självbestämmanderätt inom distinkt nationella frågor som garanteras av vetorätten i rådet och d) 

kommissionen fortsätter ha ett lagstiftningsinitativ och Europaparlamentet fortsätter ha en 

rådgivande funktion.  
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5 Textanalys av Lissabonfördraget 

För att få en bild i vilken riktning EU går vad gäller dess demokrati och legitimitet inför 

medborgarna (utifrån Dimitris N. Chryssochoous modeller för EU:s demokrati) kommer jag här 

nedan analysera de demokratiska aspekterna av Lissabonfördraget utifrån medborgarnas, de 

nationella parlamentens, kommissionens, EU-parlamentets samt ministerrådets rättigheter och 

befogenheter. På så sätt hoppas jag ge er en aning om hur demokratin i EU utvecklas i takt med 

Lissabonfördragets nyss inledda implementering. Jag kommer att börja med medborgarnas 

rättigheter och möjligheter inom den nya ordningen. I fortsättningen kommer Europeiska Unionen 

att benämnas antingen som EU eller unionen. 

 

5.1 Medborgarnas möjligheter och rättigheter 

Fördraget om Europeiska Unionen 

I fördraget om Europeiska unionen fastslås relationerna mellan EU:s medborgare och dess 

relationer med de beslutsfattande institutionerna inom unionen. Alla medborgare ska exempelvis 

inneha ett unionsmedborgarskap som ska komplettera och inte ersätta det nationella 

medborgarskapet, d v s att man ska respektera var och ens nationella tillhörighet men att man 

samtidigt ska skapa en samhörighet med varandra genom medlemskapet i EU. I fördraget beskrivs 

också de grundläggande delarna över hur EU ska föra sitt arbete gentemot medborgarna. EU ska 

enligt fördraget bygga på representativ demokrati43 och den ska utformas på så sätt att 

Europaparlamentet står för den direkta representationen från medborgarnas sida och att rådet ska 

bestå av stats-/regeringschefer samt ministrar utsedda av varje medlemsstats regeringar som ska 

vara demokratiskt ansvariga inför sina nationella parlament och medborgare44. Vidare ges varje 

unionsmedborgare rätten ”...att delta i unionens demokratiska liv”45 och att besluten från unionen 

ska fattas så nära medborgarna som möjligt, d v s att besluten och direktiven ska ha så stor grad av 

förankring hos medborgarna som möjligt46. De politiska partierna på EU-nivå ges också ansvaret att 

bidra med att skapa ett europeiskt politiskt medvetande. 

   I det här fördraget utrycks även ambitioner på deltagarinslag i den europeiska demokratin. 

Institutionerna ska bland annat ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna 

möjlighet så gott det går att uttrycka sina åsikter offentligt om unionens åtgärdsområden47. 

Institutionerna ska också sträva efter att föra en tydlig och öppen dialog med det civila samhället48. 

                                                 
43 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avdelning II; art. 10; punkt 1, sid 24 
44 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avdelning II; art. 10; punkt 2, sid 24 
45 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avdelning II; art. 10; punkt 3, sid 24   
46 Ibid 
47 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avdelning II; art. 11; punkt 1, sid 25   
48 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avdelning II; art. 11; punkt 2, sid 25   
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Kommissionen ska i sin tur ha ett samråd med berörda parter inom olika åtgärder i syfte att se till att 

de olika åtgärderna är förankrade hos de parterna49. Det ges också möjlighet för unionsmedborgarna 

att ge egna förslag till kommissionen i en fråga där de anser att det behövs en ny unionsrättsakt50. 

Dock krävs det, som det står i fördraget, att minst en miljon medborgare står bakom ett sådant 

förslag och de kommer ifrån ”ett betydande antal medlemsstater”51. 

 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

I fördraget om EU:s funktionssätt utvecklas det hur unionen ska utföra sitt arbete gentemot 

allmänheten i enlighet med offentliga principer samt vilka rättigheter varje enskild medborgare i 

unionen ska garanteras. Unionen görs t ex ansvarig för att främja en god förvaltning och att alla 

institutionerna ska arbeta så öppet som möjligt för att det civila samhället ska kunna delta och hålla 

sig informerad om verksamheten i EU52. Vidare bestäms det att Europaparlamentets samtliga 

sammanträden ska vara öppna för allmänheten och att detta även ska gälla de sammanträden då 

rådet ska överlägga och rösta om utkast till lagtstiftningsakter53. EU-medborgare samt personer som 

är permanent bosatta i unionen har också rätt att få tillgång till dokument och handlingar från 

unionen, dock med reservation att rådet förbehåller sig rätten att fastställa principer för vilka 

handlingar som ska vara tillgängliga för allmänheten i hänsyn till ”allmänna eller enskilda 

intressen”54. Ingen vidare specifikation ges dock närmare vad allmänna eller enskilda intressen 

innebär för något. Unionens institutioner åläggs även de att säkerställa öppenhet i utförandet av sitt 

arbete och ska också utarbeta bestämmelser i sina arbetsordningar om vilka handlingar som 

allmänheten ska få tillgång till55. Samma princip ska gälla även för Europaparlamentet, Europeiska 

unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken56. 

   Alla medborgare ska få skydd, enligt fördraget, mot att bli diskriminerade på grund av sin 

nationalitet och Europaparlamentet är tillsammans med rådet ansvariga för att anta bestämmelser 

och direktiv för att sådan diskriminering inte ska vara tillåten enligt det ordinarie lagstiftnings-

förfarandet (läs: subsidiaritetsprincipen57) utan att det påverkar tillämpningen av andra 

                                                 
49 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avdelning II; art. 11; punkt 3, sid 25   
50 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avdelning II; art. 11; punkt 4, sid 25   
51 Ibid 
52 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. II; art. 15; punkt 1, 

sid 70 
53 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. II; art. 15; punkt 2, 

sid 70 
54 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. II; art. 15; punkt 3, 

andra stycket, sid 70 
55 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. II; art. 15; punkt 3, 

sid 70 
56 Ibid 
57 Författarens anmärkning 
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bestämmelser i fördragen58 . Det görs dock också gällande att de åtgärder som Europaparlamentet 

och rådet genomför på unionsnivå inte ska innebära någon harmonisering av de ordinarie 

lagstiftningarna eller författningarna i respektive medlemsstat, d v s inte strida mot den 

lagstiftningen som redan finns59. Vidare i artikel 20 fastställs villkoren fastställs villkoren för 

unionsmedborgarskapet för medlemsländernas invånare. Alla unionsmedborgarna garanteras ett 

unionsmedborgarskap som inte ska ersätta det nationella medborgarskapet utan tjäna som ett 

komplement60. Det beskrivs sedan närmare vilka rättigheter och skyldigheter unions-

medborgarskapet innefattar; rätten till fri rörelse mellan medlemsstaternas territorier, rösträtt och 

valbarhet vid Europaparlamentsvalen, rätten till skydd av annan medlemsstats 

konsulära/diplomatiska myndigheter, om man befinner sig i ett land utanför EU:s gränser på samma 

villkor som medborgarna i den medlemsstaten samt rätten att göra framställningar till 

Europaparlamentet, att vända sig till Europeiska ombudsmannen och att få svar  från EU:s 

institutioner på sitt eget språk vid olika ärenden dit61.   

 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

Alla i unionen har rätt till yttrandefrihet vilket betyder att man har rätt till sina personliga åsikter, att 

ta emot och sprida information och tankar över alla territorier och gränser i unionen utan att behöva 

drabbas av någon inblandning från myndigheter62. Unionsmedborgarna garanteras mötes- och 

föreningsfrihet vilket innebär att man har rätt till att delta i fredliga möten och sammankomster på 

alla nivåer (politiska, fackliga och medborgerliga) vilket också innebär att man har rätt till att 

ansluta sig till en eller bilda en fackförening för att skydda sina intressen63. De politiska partierna på 

unionsnivå åläggs också att bidra med att medborgarnas politiska åsikter och vilja kommer till 

uttryck64. 

   Medborgarnas rätt till en god förvaltning beskrivs också i stadgan. Som medborgare har man rätt 

till att få sina ärenden prövade på ett opartiskt sätt av institutionerna i EU och få beslut inom en 

                                                 
58 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. II; art. 18, sid 75 
59 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. II; art. 19; punkt 2, 

sid 75 
60 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. II; art. 20; punkt 1, 

sid 75 
61 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. II; art. 20; punkt 2a-

d, sid 75-76 
62 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; avd. II; 

art. 11; punkt 1, sid 274-275 
63 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; avd. II; 

art. 12; punkt 1, sid 275 
64 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; avd. II; 

art. 12; punkt 2, sid 275 
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rimlig tid65. Den här rätten innefattar rätten att bli hörd i förväg oavsett om utgången blir negativ för 

honom eller henne, rätten till att få tillgång till sina akter och dokument som rör en själv (med 

undantag om det gäller dokument som kräver sekretess, tystnadsplikt eller berör affärshemligheter) 

och man har rätt i besluten av sina ärenden att få en motivering av den aktuella institutionen66. Vid 

olika missförhållanden från institutionernas och organens sida så har man rätt att vända sig till 

Europeiska ombudsmannen med sitt ärende (med undantag om det gäller EU-domstolen som har sin 

egen praxis vid sådana här ärenden)67.  

Summering 

Den mest väsentliga förändringen av medborgarnas möjligheter att påverka EU och dess politik 

finns i att man med Lissabonfördragets ratificering kan skicka in egna lagstiftningsförslag till 

kommissionen som i sin tur ska framställa det för Europaparlamentet, dock med kravet att det finns 

minst en miljon underskrifter som stödjer förslaget samt att det kommer från ”ett betydande antal 

medlemsstater”. Att unionsmedborgarskapet garanteras som ett komplement till det nationella 

medborgarskapet tyder på en mer konfederal struktur då den nationella tillhörigheten är central. 

 

5.2 De nationella parlamentens befogenheter 

Fördraget om Europeiska Unionen 

Enligt de allmänna bestämmelserna som finns i det här fördraget så ska alla de befogenheter som 

inte tilldelats unionen fortsatt tillhöra respektive medlemsstater68. Unionen ska respektera 

medlemsstaternas likhet inför fördragen och den nationella identiteten som finns i de politiska och 

konstitutionella grundstrukturerna i medlemsländerna69. Alla väsentliga statliga funktioner, speciellt 

de som ska upprätthålla lag och ordning och medlemsstaternas territoriella integritet, ska också 

respekteras av unionen (det nationella säkerhetsarbetet ska även i fortsättningen skötas enskilt av 

varje medlemsstat)70. Utöver den här respekten över medlemsstaternas nationella åtaganden så ska 

unionen och medlemsstaterna också ha ett lojalt samarbete där de på bästa möjliga sätt ska bistå 

varandra i det pågående arbetet med att uppfylla uppgifterna i fördragen71. Medlemsstaternas åläggs 

att utarbeta åtgärder som ska se till att de skyldigheter som man har gentemot unionen ska följas 

                                                 
65 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; avd. V; 

art. 41; punkt 1, sid 281 
66 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; avd. V; 

art. 41; punkt 2a-c, sid 281 
67 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; avd. V; 

art. 43, sid 282 
68 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. I, art. 4; punkt 1, sid 20 
69 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. I, art. 4; punkt 2, sid 20-21 
70 Ibid 
71 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. I, art. 4; punkt 3, sid 21 
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och man får på inga villkor anta några bestämmelser som äventyrar unionens mål72.  

   Unionens arbete ska utgå från två grundläggande principer: 1) principen om tilldelade 

befogenheter där unionens befogenheter ska avgränsas gentemot medlemsstaternas befogenheter 

och de befogenheter som inte tilldelats unionen ska tillhöra medlemsstaterna och 2) principerna om 

subsidiaritet och proportionalitet73 ska ligga grund för hur unionens arbete och beslutsfattande ska 

genomföras74. EU ges vidare rätten, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, att kunna fatta beslut 

inom ett område även om man inte har exklusiv befogenhet enligt fördragen, men som inte kan 

fattas hos medlemsstaterna (var sig det är på nationell, regional eller lokal nivå)75. Det slås också 

fast att unionens alla institutioner ska tillämpa subsidiaritetsprincipen enligt protokollet om 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt att det står på de nationella parlamentens 

ansvar att se till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med de protokollen76. Unionens åtgärder 

och beslut i enskilda frågor ska heller inte överstiga målen som är fastställda i fördragen i enlighet 

med proportionalitetsprincipen77. 

   Medlemsstaternas nationella parlament ska enligt fördraget bidra för att unionen ska fungera väl. 

Med det följer en rad skyldigheter och åtaganden som de ska hålla sig till. Man ska bland annat 

hålla sig informerade av unionens institutioner och få ta del av utkasten till olika lagstiftningsakter 

som utarbetats i unionen78 och kontrollera att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med de 

bestämmelser som finns kring subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna79. Vidare ska de 

nationella parlamenten på ett aktivt sett delta i utvärderingarna som kommissionen initierar om hur 

medlemsstaterna implementerar de bestämmelser som unionen utfärdar (i enlighet med det som 

beskrivs i artikel 70 i fördraget om EU:s funktionssätt) och också delta i den politiska 

övervakningen kring Europols och Eurojusts respektive verksamheter80. Vid förändringar i 

fördragen ska de nationella parlamenten delta i processen på det sätt som beskrivs i artikel 48 i 

fördraget om Europeiska unionen och de ska bli informerade om nya medlemsansökningar till 

unionen i enlighet med de bestämmelser som är beskrivna i artikel 49 i samma fördrag81.  

                                                 
72 Ibid 
73 Subsidiaritetsprincipen betyder att beslut i en enskild  fråga ska tas i samråd mellan EU:s institutioner och de 

nationella parlamenten, det vill säga om frågan bör beslutas på EU-nivå eller nationell nivå och  

proportionalitetsprincipen innebär att besluten ska stå i proportion hur många av unionens invånare som står 

representerade bakom varje ställningstagande i enskilda frågor. Författarens anmärkning 
74 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. I, art. 5; punkt  1-2, sid 21 
75 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. I, art. 5; punkt 3; första stycket, sid 

21 
76 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. I, art. 5; punkt 3; andra stycket, sid 

21-22 
77 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. I, art. 5; punkt 4, sid 21 
78 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. II, art. 12; punkt 1a, sid 25 
79 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. II, art. 12; punkt 1b, sid 25 
80 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. II, art. 12; punkt 1c, sid 25-26 
81 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. II; art. 12; punkt 1d-1e, sid 26 
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   Medlemsstaterna förväntas vidare att utan förbehåll stödja unionens utrikes- och säkerhetspolitik 

och att de åtgärder och bestämmelser som unionen utför inom det här området ska respekteras82.  

Vidare ska medlemsstaterna aktivt arbeta med målet att förstärka och utveckla den politiska 

solidariteten mellan varandra och att de ska avstå från handlingar eller beslut som inte är i 

överensstämmelse med de intressen som finns hos unionen eller som stör dess sammanhållande 

kraft i de internationella relationerna83. Rådet och den höga representanten ska övervaka så att 

medlemsstaterna följder dessa principer84.  

   Medlemsstaterna har också rätt att utforma fördjupade samarbeten inom olika områden (som 

unionen inte har exklusiva befogenheter i) med varandra och använda sig av EU:s institutioner för 

att bestämma kring de här samarbetsformerna. Villkoren för de här samarbetena från EU:s sida är 

att unionens mål ska främjas, att skydda dess intressen och att integrationsprocessen medlems-

staterna emellan ska förstärkas och att medlemsstaterna när som helst ska kunna ansluta sig till 

samarbetet85. Om målen som samarbetet har fastställt inte kan uppfyllas inom en rimlig tid, och om 

minst nio medlemsstater är med i samarbetet, ska rådet som sista utväg besluta om ett fördjupat 

samarbete ska komma till stånd eller inte86.  

 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

I avdelning 24, artikel 197 av det här fördraget betonas vikten av att medlemsstaternas 

implementering av unionsrätten är av yttersta vikt för en väl fungerande union och ska betraktas 

som ett gemensamt intresse medlemsstaterna emellan87. 

   Medlemsstaterna förbinds också att inte lösa tvister hur fördragen ska tolkas eller tillämpas på 

något annat sätt än vad som står skrivet i fördragen88. Vidare får inte fördragen på något sätt störa 

medlemsstaternas egendomsordning89. Medlemsstaterna är också förpliktade att, vid händelse om 

en annan medlemsstat på grund av omständigheter måste ta till åtgärder för att upprätthålla lag och 

ordning i landet (t ex krig eller någon allvarlig internationell störning), se till att den inre marknaden 

i unionen inte påverkas eller sätts ur spel90.  

                                                 
82 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. V; art. 24, sid 38 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. IV; art. 20; punkt 1, sid 34 
86 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. IV; art. 20; punkt 2, sid 34 
87 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; avd. XXIV;art. 197; 

punkt 1, sid 176 
88 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt;7:e delen; art. 344, sid 

261 
89 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt;7:e delen; art. 345, sid 

261 
90 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt;7:e delen; art. 347, sid 

262 
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Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen  

I avdelning 1 av protokollet beskrivs det hur kommunikationen mellan unionen och de nationella 

parlamenten ska utformas. Kommissionen görs ansvarig att direkt vid offentliggörandet av sina 

samrådsdokument (som innefattar grönböcker, vitböcker och meddelanden) skicka dessa till de 

nationella parlamenten91.  Man ska även sända det årliga lagstiftningsprogrammet tillsammans med 

övriga instrument för lagstiftningen och politiska strategier till de nationella parlamenten samtidigt 

som de skickas ut till Europaparlamentet och rådet92.  Vidare ska alla utkast till lagstiftningsakter 

som utarbetas av kommissionen, Europaparlamentet och rådet alltid skickas till de nationella 

parlamenten samtidigt som de skickas internt mellan institutionerna93. Utkast till lagstiftningsakt är 

definierat som olika förslag från kommissionen, initiativ från en grupp medlemsstater, initiativ från 

Europaparlamentet, framställningar från EG-domstolen, rekommendationer från Europeiska 

centralbanken och framställningar från Europeiska investeringsbanken som har syftet att anta en 

lagstiftningsakt94. I linje med protokollet om tillämpningen av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna kan de nationella parlamenten lämna motiverade yttranden till 

ordförandena för kommissionen, rådet och Europaparlamentet om en lagstiftningsakt ligger i linje 

med subsidiaritetsprincipen95. Om yttrandet gäller en akt som framställts av en grupp medlemsstater 

så ska rådets ordförande vidarebefordra dessa till de berörda regeringarna i den gruppen av 

medlemsstaterna och om yttrandet gäller en akt som framställts av domstolen, Europeiska 

centralbanken eller Europeiska investeringsbanken så ska rådets ordförande vidarebefordra dessa 

till det berörda organet96. Praxis för tidsfristen från att lagstiftningsakterna görs tillgängliga för de 

nationella parlamenten till att akterna förs upp på rådets dagordning för bestämmande ska vara åtta 

veckor och det är under den här tiden parlamenten ska komma med sina eventuella yttranden97, men 

undantag vad gäller tidsfristen kan göras om det rör ett brådskande fall vilket då måste 

dokumenteras i rådets akt och slutbestämmelse98. Överenskommelser inom rådet under tidsfristen 

på åtta veckor är strikt förbjudet förutom i särskilt motiverade och brådskande fall och i sådana fall 

                                                 
91 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 1, sid 294 
92 Ibid 
93 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 2, sid 294-295 
94 Ibid 
95 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 3, sid 295 
96 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 3, sid 295 
97 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 4, sid 295 
98 Ibid 
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ska en tidsfrist på tio dagar iakttas från att akten förts upp på rådets dagordning tills att en 

ståndpunkt tas99.  Rådet är också skyldigt att skicka mötesdagordningarna, resultaten för sina möten 

och protokollen från möten där man diskuterat utkasten till lagtstiftningsakter till de nationella 

parlamenten samtidigt som de också skickas till medlemsstaternas regeringar100. Om Europeiska 

rådet i en fråga tänker tillämpa första eller andra stycket i artikel 48, punkt 7 i fördraget om 

Europeiska Unionen (som rör ändring från enhälligt beslut till kvalificerat majoritetsbeslut) och när 

rådet måste ändra till ordinarie lagstiftningsförfarande i en specifik fråga) så ska de nationella 

parlamenten informeras om ett sådant initiativ minst sex månader innan ett beslut i frågan tas av 

rådet101. De nationella parlamenten ska även få ta del av revisionsrättens årliga rapporter som de 

skickas till Europaparlamentet och rådet102. Alla de här bestämmelserna om kommunikationen 

mellan unionen och de nationella parlamenten ska gälla samtliga nationella parlament, vare sig de 

är en- eller tvåkammarsystem103. 

Summering 

Medlemsstaternas självständighet och beslutanderätt i nationella frågor samtidigt som att man har 

skyldigheten att upprätthålla unionens lagtstiftningsakter och att den inre marknaden inte sätts ur 

spel tyder på en konfederal struktur då man fortfarande har betydande makt i nationella frågor men 

samtidigt upprätthåller gemensamma beslut. Men protokollet om de nationella parlamentens roll i 

Europeiska Unionen tyder på en förändring i en mer federal riktning då de nationella parlamenten 

får en ny roll i EU:s lagstiftningsprocess. Man har i och för sig bara en rådgivande funktion, men 

den förändringen visar ändå på att man strävar efter en federal maktfördelning där aktörer på alla 

nivåer ges någon form av inflytande. 

 

5.3 Kommissionens befogenheter 

Fördraget om Europeiska Unionen 

I avdelning 3, artikel 17 i det här fördraget beskrivs kommissionens ansvarsområden i sin 

verksamhet inom unionen. Bland de grundläggande uppgifterna ska kommissionen bl a ta vara på 

det allmänna intresset i unionen och ta initiativ som främjar det allmänna intresset, man ska 

                                                 
99 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 4, sid 295-296 
100 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 5, sid 296 
101 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 6, sid 296 
102 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 7, sid 296 
103 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska Unionen; avd. I; 

art. 8, sid 296 
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säkerställa att tillämpningen av fördragen som antagits går rätt till och man ska tillsammans med 

Europeiska unionens domstol övervaka att unionsrätten tillämpas på rätt sätt av medlemsstaterna104. 

Vidare har kommissionen ansvar för att genomföra unionens budget och förvalta de programmen 

som det beslutats om i unionen105. Kommissionen ska också representera unionen utåt i omvärlden 

med undantag av utrikes- och säkerhetspolitiken samt inom andra områden som det står skrivet i 

fördragen106 (som t ex de arbetsuppgifter som den höge representanten har107). Bland de 

grundläggande uppgifterna så ska kommissionen också samordna, verkställa och förvalta i enlighet 

med de bestämmelser108.  

   Om inget annat föreskrivs i fördragen så får en lagstiftningsakt bara antas om den föreslås av 

kommissionen109. Kommissionens mandatperioder sträcker sig på fem år i taget och ledamöterna 

ska väljas med grund i sin allmänna duglighet och för sitt starka europeiska engagemang samt att 

deras oavhängighet i arbetet gentemot olika intressen inte ska kunna ifrågasättas110.  

Överhuvudtaget ska kommissionen genomföra sina uppgifter självständigt utan inblandning från 

andra regeringar, institutioner, organ eller byråer med undantag av artikel 18, punkt 2 i det här 

fördraget (som rör hur den höge representanten och kommissionen ska genomföra den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) och man förbinds att inte handla på något sätt som 

strider mot sina skyldigheter och genomförandet av arbetsuppgifterna111. Med Lissabonfördragets 

ratificering består kommissionen idag, utöver en kommissionär från varje medlemsstat, också av 

den höge representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken (nuvarande: Catherine Ashton) som 

utöver andra arbetsuppgifter ska fungera som vice ordförande i kommissionen112. Närmare 

beskrivning av den höge representantens ansvarsområden och arbetsuppgifter ges på sidan 26. 

Vidare ingår i kommissionsordförandens ansvar att bestämma över riktlinjerna för kommissionens 

arbete, besluta hur den interna organisationen ska se ut för att se till att arbetet utförs effektivt inom 

kommissionen och att man jobbar som en enhet samt att utse en vice ordförande med undantag för 

den höge representanten113. I kommissionsordförandens befogenheter ingår också att begära en 

kommissionärs avgång om han/hon anser det vara nödvändigt medan det krävs ett samråd mellan 

kommissionsordföranden och Europeiska rådet om man bestämmer att begära avgång för den höge 

                                                 
104 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 1, sid 30 
105 Ibid 
106 Ibid 
107 Författarens notering 
108 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 1, sid 30 
109 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 2, sid 30 
110 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 3, sid 30 
111 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 3, sid 30-31 
112 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 4, sid 31 
113 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 6, sid 31 
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representanten114. I samband med Europaparlamentsvalen ska Europeiska rådet efter samråd med 

parlamentet föreslå en kandidat till posten som kommissionens ordförande och denne ska med en 

majoritet i Europaparlamentet väljas och om det inte sker så ska Europeiska rådet inom en månad 

föreslå en ny kandidat som ska väljas med samma förfarande115. När en ordförande har valts ska 

han/hon i samråd med rådet komma överens om en lista på övriga kommissionsledamöter som 

tillsammans med ordföranden och den höge representanten ska kollektivt bli godkända av 

Europaparlamentet och med grund i ett sådant godkännande ska kommissionen till slut också 

godkännas av en kvalificerad majoritet i Europeiska rådet116. Kommissionen är i sitt arbete och sina 

handlingar ansvarigt inför Europaparlamentet och parlamentet får, om den anser det nödvändigt, 

rösta om ett misstroendevotum mot kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 234 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (parlamentet får inte ta ställning för ett 

misstroendevotum förrän tidigast tre dagar efter att det lagts fram av parlamentet och för att ett 

misstroendevotum ska bli giltigt ska det antas av 2/3 av parlamentets ledamöter117)118. Om ett 

sådant misstroendevotum antas så ska kommissionsledamöterna samt den höge representanten 

kollektivt avgå119.  

   Den höge representanten ska väljas av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet och sedan 

godkännas av kommissionens ordförande för att bli vald och ifall Europeiska rådet vill avbryta den 

höge representantens mandatperiod så görs det med samma förfarande120. Den höge representanten 

ska i sitt arbete leda den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i unionen, bidra till 

utformningen av utrikespolitiken genom egna förslag och ska också som rådets representant 

verkställa den här politiken121. När rådet ska behandla utrikesfrågor så ska den höge representanten 

i de sammanhangen fungera som ordförande i de konstellationerna122. Som tidigare nämnt så ska 

den höge representanten fungera som vice ordförande i kommissionen och ska säkerställa att det 

råder samstämmighet och konsensus inom unionen om de yttre åtgärder som man åtar sig att 

genomföra123. Det är också den höge representanten som ska ansvara för de yttre förbindelser som 

kommissionen har och även ansvara för samordningen för unionens yttre åtgärder som inte står 

                                                 
114 Ibid 
115 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 7, sid 31-32 
116 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 7, sid 32 
117 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; art. 234, sid 

207 
118 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 17; punkt 8, sid 32 
119 Ibid 
120 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 18; punkt 1, sid 32 
121 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 18; punkt 2, sid 32 
122 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 18; punkt 3, sid 33 
123 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 18; punkt 4, sid 33 
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beskrivna på andra platser i fördragen124. 

Summering 

Kommissionens roll i och med Lissabonfördraget blir att man fortfarande har initiavet att föra fram 

förslag för lagstiftningar. Men två viktiga förändringar pekar i en mer federal riktning: dels att man 

är fullständigt ansvariga inför Europaparlamentet, dels att utrikes- och säkerhetspolitiken fördjupas 

inom unionen i och med den höge representanten som ska leda unionens politik i de områdena. 

Maktfördelningen balanseras gentemot parlamentet och EU får officiellt en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik gentemot omvärlden. 

 

 

5.4 Europaparlamentets befogenheter 

Fördraget om Europeiska Unionen 

Europarlamentet ska tillsammans med rådet stifta lagar och fastställa unionens budget125. 

Parlamentet ska även, som tidigare nämnts, välja kommissionens ordförande126. Vidare ska 

Europaparlamentet bestå av högst 750 ledamöter plus parlamentets ordförande; de ska företräda 

unionens medborgare och deras intressen127. Det ska även finnas degressiv proportionalitet där 

ingen medlemsstat får ha mindre än sex ledamöter och mer än 96 ledamöter128. I samband med 

valen till Europaparlamentet ska Europeiska rådet efter initiativ av parlamentet godkänna dess 

sammansättning129. Slutligen ska Europaparlamentets ledamöter väljas i allmänna, direkta, hemliga 

och fria val med en mandatperiod på fem år och parlamentets ordförande och presidium ska väljas 

bland parlamentets ledamöter130. 

 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

I det här fördraget beskrivs de institutionella bestämmelserna över hur Europaparlamentets arbete 

ska bedrivas. Europaparlamentet ska arbeta fram ett utkast över bestämmelser hur ledamöterna ska 

väljas genom allmänna val i medlemsstaterna som ska överensstämma med principer som ska vara 

gemensamma i alla medlemsstaterna131. Bestämmelserna ska senare träda i kraft efter ett 

fastställande av rådet, godkännande av Europaparlamentet och till sist också ett godkännande av 

                                                 
124 Ibid 
125 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. II; art. 14; punkt 1, sid 27 
126 Ibid 
127 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. II; art. 14; punkt 2, sid 27 
128 Ibid 
129 Ibid 
130 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. II; art. 14; punkt 3-4, sid 27 
131 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 223; 

punkt 1, sid 203 
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alla medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser132. På eget 

initiativ ska Europarlamentet i samråd med kommissionen och rådet fastställa regler och villkor för 

hur ledamöterna ska utföra sitt arbete och vilka skyldigheter de ska ha133. Vidare ska även Europa-

parlamentet och rådet i samråd fastställa regler för de politiska partierna på europeisk nivå i enlighet 

med artikel 10, punkt 4 i fördraget om Europeiska unionen (som fastställer att de politiska partierna 

ska bidra med att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och att uttrycka unionsmedborgarnas 

vilja) och med särskilda bestämmelser om hur de ska finansieras134.  Om Europaparlamentet ser det 

nödvändigt får den med en majoritet av ledamöterna lägga fram förslag för förändringar i 

unionsrättsakter i syfte för förbättringar i fördragen135. Om kommissionen i sin tur själva inte lägger 

fram något förslag så ska Europaparlamentet bli informerade om orsakerna till det136. Europa-

parlamentet har också rätt att tillsätta en undersökningskommitté (med stöd av minst en fjärdedel av 

parlamentet) som ska undersöka påstådda och eventuella överträdelser av unionsrätten utan att det 

påverkar berörda institutioners arbete137. Om de påstådda överträdelserna dock är föremål för 

domstolen så ska en sådan kommitté inte tillsättas och kommittén ska upplösas så fort dess rapport 

har lagts fram138. Kommissionen har rätten att närvara vid parlamentets sammanträden och får uttala 

sig i de frågor som behandlas på egen begäran och kommissionen ska antingen muntligt eller 

skriftligt besvara de frågor som framställs till den av parlamentet139. Europaparlamentet får också 

höra Europeiska rådet samt rådet i enlighet med de villkor som finns Europeiska rådets och rådets 

arbetsordningar140.  De besluten som tas i Europaparlamentet ska också tas med enkel majoritet av 

ledamöterna om inget annat är bestämt141. Parlamentets arbetsordning ska bestämmas med en 

majoritet av ledamöterna och protokollen från dess sammanträden ska vara offentliggjorda i 

enlighet med de bestämmelser som är fastställda i fördragen och arbetsordningen142. När 

kommissionen har lagt fram sin årsrapport till Europaparlamentet så ska parlamentet diskutera den 

                                                 
132 Ibid 
133 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 223; 

punkt 2, sid 203 
134 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 224; 

sid 203 
135 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 225; 

sid 204 
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137 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 226; 

sid 204 
138 Ibid 
139 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 230; 

sid 206 
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141 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 231; 

sid 206 
142 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 232; 

sid 206 
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vid ett öppet och offentligt sammanträde143. Som tidigare nämnt har Europaparlamentet rätt att 

lägga fram ett misstroendevotum mot kommissionen. Parlamentet får då alltså inte ta ställning i 

frågan förrän tidigast tre dagar efter framläggandet av ett misstroendevotum. Om ett 

misstroendevotum då får stöd av två tredjedelar av parlamentets ledamöter så ska kommissionen 

kollektivt avgå tillsammans med den höge representanten.  

   Antagningen av lagstiftningsakter ska fungera på följande sätt enligt fördraget. Kommissionen ska 

i första behandlingsrundan lägga fram förslag till en lagstiftningsakt till parlamentet samt rådet144 

varefter parlamentet ska ta ställning och skicka vidare sin ståndpunkt till rådet145. Godkänns 

parlamentets ståndpunkt av rådet så betraktas akten som godkänd i enlighet med parlamentets 

ståndpunkt, men ifall rådet underkänner parlamentets ståndpunkt ska man besluta om sin 

ståndpunkt samt skicka den till parlamentet med en redogörelse för ståndpunkten samtidigt som 

kommissionen skickar en redogörelse för sin ståndpunkt146. Ifall parlamentets ståndpunkt avvisas av 

rådet så inleds andra behandlingsrundan där Europaparlamentet tre olika alternativ när man ska 

behandla rådets ståndpunkt under en tidsperiod på tre månader147: 1) om rådets ståndpunkt 

godkänns eller om parlamentet inte tar något beslut så ska akten godkännas i enlighet med rådets 

ståndpunkt, 2) om rådets ståndpunkt avvisas av parlamentet så underkänns hela lagstiftningsakten, 

3) om parlamentet föreslår förändringar i rådets ståndpunkt ska den reviderade texten skickas till 

rådet och kommissionen samtidigt där kommissionen ska ge sitt yttrande. Rådet har därefter en 

tidsperiod på tre månader att ta ställning till parlamentets ändringsförslag där man har två 

alternativ148: 1) om rådet antar alla ändringar med kvalificerad majoritet antar ändringarna så 

godkänns akten, 2) inte godkänner samtliga ändringar så ska en förlikningskommitté tillkallas inom 

sex veckor. Förlikningskommittén ska utgöras av representanter från rådet och parlamentet som 

inom sex veckor ska utarbeta ett gemensamt utkast där kommissionen också ska delta och arbeta för 

att få rådets och parlamentets ståndpunkter att närma sig varandra, men om man misslyckas med att 

utarbeta ett gemensamt utkast inom de sex veckorna så anses akten som icke antagen149. Om 

                                                 
143 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 233; 

sid 206 
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punkt 2 sid 233 
145 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 294; 

punkt 3, sid 233 
146 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 294; 

punkt 4-6, sid 233 
147 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 294; 
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149 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 294; 

punkt 10-12 sid 234 
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förlikningskommittén dock kommer fram till ett gemensamt utkast för lagstiftningsakten så inleds 

den tredje behandlingsrundan där parlamentet och rådet vardera har sex veckor på sig att ta ställning 

till utkastet där parlamentet ska godkänna den med enkel majoritet och rådet med kvalificerad 

majoritet för att det slutgiltiga utkastet till lagstiftningsakt ska antas150. Om det inte sker så 

underkänns lagstiftningsakten definitivt151. 

Summering 

Lagstiftningsprocessen som beskrivs i fördraget om EU:s funktionssätt visar att medbestämmande-

modellen, där parlamentet och rådet gemensamt beslutar om förslagen, blir det ordinarie besluts-

förfarandet. Det betyder i praktiken att Europaparlamentet stärker sin roll i EU och får betydande 

makt över lagstiftningen där man till exempel har befogenheten att blockera en lagstiftningsakt i 

enlighet med artikel 294; punkt 7b i fördraget. Tillsammans med dess kontrollutövning av 

kommissionens arbete betyder det att Europaparlamentet blir mer jämställt med kommissionen och 

rådet i utövandet av sina funktioner. Det är i sin tur en indikation på att unionen går i en mer federal 

riktning eftersom maktfördelningen mellan institutionerna blir mer tydlig och balanserad på alla 

nivåer. 

 

5.5 Rådets befogenheter 

Fördraget om Europeiska Unionen 

Som det nämnts tidigare om Europaparlamentets befogenheter så är det rådet och Europa-

parlamentet som tillsammans ska lagstifta och fastställa unionens budget152 och rådet ska också 

fastställa unionens politik och ha en samordnande funktion i unionen153. I sin sammansättning ska 

rådet bestå av en minister från varje medlemsstat med befogenhet att förhandla och fatta bindande 

beslut på sin medlemsstats vägnar154. Når rådet samlas för att rösta om en sakfråga så gäller 

kvalificerad majoritet om inget annat står skrivet i fördragen155. Från och med 1 november 2014 så 

kommer nya regler att gälla vad gäller den här kvalificerade majoriteten. För att få kvalificerad 

majoritet i en fråga då ska minst 55 procent av rådsmedlemmarna (minst 15 st) som representerar 65 

procent av unionsbefolkningen ställa sig bakom ett beslut för att det ska bli giltigt156. En minoritet 

på minst fyra rådsmedlemmar kan blockera ett beslut och om så inte är fallet så anses ett beslut ha 

                                                 
150 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; avd I; art. 294; 
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155 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 16; punkt 3, sid 29 
156 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag: Fördraget om Europeiska Unionen; avd. III; art. 16; punkt 4, sid 29 
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fått kvalificerad majoritet i rådet157. Närmare beskrivning av reglerna om kvalificerad majoritet i 

rådet ges i underkapitlet om rådets befogenheter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

på sidan 15 i den här uppsatsen. Rådet ska hålla sina sammanträden i olika konstellationer beroende 

på vilka frågor som behandlas158(t ex: om jordbruksfrågor behandlas så ska medlemsstaternas 

jordbruksministrar sammanträda, om finanspolitiska frågor behandlas så ska finansministrarna 

sammanträda etc159). När rådet sammanträder i konstellationen allmänna frågor så ska man 

säkerställa att det finns samstämmighet i de andra rådskonstellationernas arbete och när man 

sammanträder i konstellationen för utrikesfrågor så ska utforma yttre åtgärder gentemot omvärlden i 

enlighet med de strategiska riktlinjerna som Europeiska rådet fastställt och se till att finns en 

samstämmighet i de här åtgärderna160.  Mötena där rådet ska överlägga och rösta om 

lagstiftningsakter ska vara offentliga för allmänheten och delas in i en del ska ägnas om 

överläggningarna kring lagstiftningsakterna och en del där man ska behandla annat som inte är 

lagstiftande verksamhet161. Ordförandeskapet i rådets konstellationer ska vara roterande förutom i 

konstellationen för utrikesfrågor162. 

 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Rådets sammanträden ska ske på en kallelse av rådsordföranden; antingen på hans/hennes, en 

rådsmedlems eller kommissionens initiativ163. När det vidare gäller de nya reglerna med 

kvalificerad majoritet så ska ett förslag, som inte kommer från kommissionen eller den höge 

representanten, ha 72 procent av rådsmedlemmarna bakom sig (som i sin tur representerar 65 

procent av unionsbefolkningen) från och med 1 november 2014164. Utifall att inte alla 

medlemsstater deltar i omröstningarna så ska kvalificerad majoritet för ett förslag på följande sätt: 

1) ett förslag måste ha 55 procent av rådsmedlemmarna bakom sig (som in tur representerar minst 

65 procent av unionsbefolkningen i den aktuella konstellationen) och om förslaget inte ska antas så 

ska en blockerande minoritet som representerar minst 35 procent av unionsbefolkningen i den 

aktuella konstellationen kunna fälla förslaget och 2) om förslaget inte kommer från kommissionen 

eller den höge representanten så ska 72 procent av rådsmedlemmarna (som representerar minst 65 
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procent av unionsbefolkningen) stå bakom för att förslaget ska antas165. Ingen rådsmedlem får heller 

inte representera någon annan rådsmedlem än sig själv vid omröstningarna166. 

Summering 

Förutom fastställandet av medbestämmandet som ordinarie lagstiftningsförfarande så är den största 

förändringen i rådets arbete i och med Lissabonfördraget att kvalificerad majoritet blir den ordinarie 

omröstningsmodellen när man behandlar sakfrågor. Det är en avgörande förändring från 

Maastrichtfördraget då kvalificerad majoritet endast gällde i ekonomiska frågor och konsensus 

krävdes i andra frågor. En annan viktig förändring är att rådet i fortsättningen kommer ha sina 

möten öppna för allmänheten när man ska besluta om lagstiftningsakter. Den nya mer balanserade 

relationen med parlamentet samt att kvalificerad majoritet gäller vid beslut pekar mot en mer 

federaliserad union. 

 

5.6 Sammanfattning och slutsats 

Som alltid är det svårt att analysera EU. Det finns många komplexa detaljer att ta hänsyn till. 

Institutionellt kan man dock se att EU fortfarande enligt Chryssochous modeller att EU fortfarande i 

och med Lissabonfördraget har starka konfederala inslag; medlemsstaterna har fortfarande en stark 

garanti för deras självständighet och självbestämmanderätt i frågor som tilldelats i fördragen. EU-

medborgarnas nationella medborgarskap står fortfarande över EU-medborgarskapet. Det finns också 

vissa inslag av den parlamentariska modellen i och med Europaparlamentets roll i lag-

stiftningsprocessen har stärkts och att kommissionen har fått en mer representativ roll i den 

gemensamma utrikespolitiken. Den konsociationella modellen är dock inte särskilt applicerbar; 

rådet är inte längre den centrala aktören i EU utan delar makten mer jämbördigt tillsammans med 

parlamentet och kommissionen och den tidigare absoluta vetorätten i rådet har modifierats till att 

tillämpa kvalificerad majoritet med viss vetorätt för mindre koalitioner i rådet.  

   Men institutionellt betyder de här reformerna utifrån Chryssochoous modeller över en europeisk 

demokrati att EU tenderar att gå i en mer federal riktning och därför kan den federala modellen bäst 

förklara reformerna i Lissabonfördraget. Detta grundar sig att man enligt den federala modellen har 

som mål att skapa en samarbetsstruktur mellan det politiska centrumet och underenheterna i 

samarbetet167 vilket man kan se i de nya reglerna att de nationella parlamenten ska samarbeta med 

framför allt kommissionen men också med de andra institutionerna i lagstiftningsprocessen genom 

                                                 
165 Lissabonfördraget (2008), SNS Förlag:  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt; 6:e delen; art. 238; punkt 

3, sid 208-209 
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att ge sina syn- och ståndpunkter om olika förslag, subsidiaritetsprincipen fastställs alltså som den 

centrala formen för samarbetet mellan EU:s institutioner och de nationella parlamenten. En federal 

struktur förutsätter även att två parallella krav uppfylls; att sammanföra medlemmarna i en 

fördjupad politisk union (vilket kan utläsas i kommissionens stärkta roll som representant gentemot 

omvärlden via den höge representanten) samt att underenheterna tilldelas autonomi inom olika 

områden168. Detta kan appliceras, om än med något snäv tolkning, på EU eftersom EU sedan 

tidigare behandlar frågor som rör medlemsstaternas gemensamma intressen (den inre marknaden, 

handel, utrikespolitik etc) medan ”autonomin” består i att medlemsstaterna tar hand om frågor rör 

deras separata nationella intressen som sjukvård, välfärdsfrågor, pensioner, försvarsfrågor etc. Den 

federala modellen förutsätter också en stark självständighet hos beslutsfattarna på den högre nivån 

som ska bestå av ett tvåkammarsystem169.  Även det kan appliceras på EU då Europaparlamentet 

har fått stärkt och mer jämbördig roll i lagstiftningsprocessen tillsammans med rådet.  

   Slutligen kommer även medborgarna få möjligheten att genom egna initiativ skicka in egna 

lagstiftningsförslag till kommissionen, dock med kravet att de har minst en miljon underskrifter och 

kommer från ett flertal medlemsstater. Ambitionen verkar från EU:s sida vara tudelad; dels att man 

vill skapa ett större politiskt medvetande hos allmänheten kring olika politiska frågor i EU och 

engagera sig för de utöver engagemanget man har för sina nationella intressefrågor samt att man 

över en överskådlig tid vill skapa en gemenskap mellan EU-medborgarna som leder till ett enat 

europeiskt demos. Därav det hårda kravet på en miljon underskrifter från flera medlemsstater. 
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6 Slutdiskussion 

Lissabonfördraget har, trots kontroverserna kring den, nu fallit på plats och är ratificerad och 

implementerad. Maastrichtfördragets tre pelare som reglerade vilka frågor EU skulle behandla och 

hur lagstiftningsförfarandet skulle se ut har tagits bort. I Maastrichtfördraget var 

Europaparlamentets roll starkt begränsad och var, förutom i vissa frågor som t ex EU-budgeten, 

endast rådgivande till rådet vars ståndpunkter inte var obligatoriska för rådet att ta ställning till. 

Med Lissabonfördraget införande har, som poängterats i kapitel 5, den aspekten förändrats och 

skapat en jämställd position för parlamentet och rådet i beslutsfattandet. Utöver det förändras också 

de nationella parlamentens roll i och med att man får en rådgivande funktion i lagstiftnings-

processen samt att subsidiaritetsprincipen fåställs som den gällande samarbetsformerna mellan EU-

institutionerna och de nationella parlamenten. Det bör dock poängteras att EU inte de facto har 

blivit en federation, det empiriska underlaget från Lissabonfördraget visar EU går i en mer federal 

riktning. Det mellanstatliga inslaget är fortfarande starkt, Europeisk rådet är t ex den institution 

bestående av medlemsstaternas regeringschefer som gemensamt lägger upp de generella riktlinjerna 

för EU:s politik. Det kan dock inte ignoreras att den omfördelning av makt och befogenheter som 

har skett i och med Lissabonfördraget pekar i en mer federal riktning. Kommissionen behåller sitt 

lagstiftningsinitiativ medan parlamentet och rådet är medbeslutande i antagningen av nya 

lagförslag. Det finns grunder till att anta att EU:s demokratiska legitimitet påverkas positivt, både 

internt och externt. Internt eftersom reglerna för hur lagförslag ska antas är tydligare vilket gör det 

lättare att utkräva ansvar för beslut. Externt finns det goda empiriska grunder till att legitimiteten 

stärks eftersom Europaparlamentet har fått en starkare roll i lagstiftningsprocessen och skapar 

gynnsammare förhållanden för att höja valdeltagandet i Europaparlamentsvalen och engagemanget 

för europeiska frågor. Om det blir så är det däremot svårare att spekulera i, det beror helt på hur 

detta kommuniceras ut till allmänheten. Ansvarsutkrävandet görs också lättare i och med att rådets 

möten ska hållas öppna för allmänheten när det rösta om lagförslag. När det dock gäller reformen 

för ett större medborgardeltagande är det mer tveksamt hur stor verkan det kommer ha. Kraven är 

som nämnt väldigt strikta och hårda; en miljon underskrifter från ett större antal medlemsstater för 

att kommissionen ska ta upp det. Det är tveksamt av två huvudsakliga anledningar. Om man för det 

första som en enskild grupp av medborgare ska bilda opinion och samla in så stora antal 

underskrifter och dessutom i flera länder är både tidskrävande och resurskrävande. Det är då inte 

troligt att den genomsnittlige EU-medborgaren tänker engagera sig för en sådan sak ur rent 

praktiska skäl. Det troligaste är att den här möjligheten i så fall kommer utnyttjas av ickestatliga 

organisationer, intresseorganisationer och möjligen även av delar av näringslivet vilket förmodligen 

inte var tanken när man utarbetade den här reformen. För det andra så finns det, som nämnts 
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tidigare, ingen generell samhörighetskänsla i EU. Vi som medborgare identifierar oss fortfarande 

efter våra nationella identiteter och engagerar oss politiskt därefter. Det är därför inte troligt att vi 

skulle engagera oss mer i europeiska frågor, i alla fall inte i en närmare framtid.  

   Hur det än blir kommer det i alla fall bli intressant att följa utvecklingen och hur den fortsatta 

implementeringen av Lissabonfördraget kommer att se ut. Det finns alla anledning att följa 

händelseutvecklingen, speciellt med tanke på att skuldkrisen i eurokrisen fortfarande pågår i 

skrivande stund och att en ny finanspakt har bildats för att reglera medlemsstaternas nationella 

budgetar. För tillfället är det för tidigt att spekulera i vilka konsekvenser det kommer ha för EU:s 

demokrati och struktur; om det leder till en ännu mer överstatlig union eller om vissa befogenheter 

åternationaliseras. Hur som helst kan det fungera som ett intressant framtida forskningsämne.  
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