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Sammanfattning 

Vid införandet av Lissabonfördraget var unionens tanke att införa flertalet förändringar i 

syfte att bland annat effektivisera och klargöra unionens arbete. En stor förändring var 

också införandet av de ändringar som har till syfte att göra EU mer demokratiskt. 

Europaparlamentet får i och med införandet av Lissabonfördraget befogenheter inom 

fler områden och det förra medbeslutandeförfarandet blir nu det ordinarie. Den största 

förändringen är dock införandet av medborgarinitiativet. Våren 2010 lade 

kommissionen fram ett lagförslag med krav på vad ett medborgarinitiativ ska innehålla. 

Detta var ett förslag som skilde sig mycket mot det som stadgas i fördragstexten och gör 

det mycket mer komplicerat att genomföra ett initiativ. Syftet med uppsatsen är därför 

att undersöka om de införda förändringarna kommer leda till ett mer demokratiskt EU 

och om den föreslagna förordningen kommer inskränka medborgarinitiativet så mycket 

att det kan anses som en fördragsändring. I uppsatsen beskrivs de olika förändringar 

som gjorts i och med införandet av Lissabonfördraget för att sedan följas upp av en 

analys av de förändringar som har gjorts i syfte att göra unionen mer demokratisk. De 

införda ändringarna kommer enligt författaren att leda till ett mer demokratiskt EU men 

inte med den verkan som kanske hade hoppats när fördraget skrevs under. 

Medborgarinitiativet kommer möjliggöra påverkan från nytt håll även om den 

föreslagna förordningen kommer göra det mer komplicerat än det som stadgas i FEU. 

De införda kraven är omfattande men de är inte oproportionerliga och de kan 

rättfärdigas bland annat med tanke på risk för förfalskning av namnunderskrifter och 

minskad seriositet i förslagen. Förändringarna kommer mer att utöka 

unionsmedborgarnas möjlighet att påverka än att utöka den reella påverkan. 
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Abstract 

The introducing of the Treaty of Lisbon was meant to introduce several changes to for 

example increase the efficiency and elucidate the work of the Union. Many changes had 

the purpose to make the Union more democratic. The European Parliament gets addi-

tional authorities and the citizen initiative is introduced. The citizen initiative enables 

Union citizens to collect one million signatures from a significant number of member 

states and is then allowed to present their initiative for the Commission. In the spring of 

2010 the commission put forward a proposal for regulation on the citizens’ initiative. 

The regulation contained several requirements for how an initiative should be presented. 

The requirements included for example how an initiative should be registered and what 

a statement should contain. The purpose of the thesis is therefore to investigate if the in-

troduced changes would lead to a more democratic union and if the regulation on the 

citizens’ initiative limits the treaty article in such a way that I could be seen as a change 

of the treaty. The author states in the analysis and conclusion that the changes increases 

the democratic influence in the European Union. The proposed regulation limits the in-

itiative, but the demands could be justified in the sake of for example preventing forging 

of signatures. The effect in all is limited by the regulation and the introduced changes 

increase the possibility to influence EU more than to actual affect. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009, har varit väldigt 

omdiskuterat, inte minst med tanke på folkomröstningen om fördraget på Irland som 

ledde fram till ett nej från det irländska folket. Efter misslyckandet med ”Konstitutionen 

om Europa”, det fördrag som lades fram och skulle ersätta de befintliga fördragen 

istället för att komplettera de, inriktades Lissabonfördraget mer som en kompromiss av 

de nuvarande fördragen, men med många grundtankar som presenterades i och med 

Konstitutionsfördraget. De förändringar som Lissabonfördraget ville införa var att: 

effektivisera, klargöra, demokratisera, öka rättighetsskyddet och utöka EU:s 

internationella roll.  

Fördraget inför flertalet förändringar vilka har som syfte att göra EU mer demokratiskt 

bland annat genom mer makt till Europaparlamentet och förändrade 

fördragsändringsförfaranden. En annan av dessa förändringar var medborgarinitiativet, 

där EU medborgare har möjlighet att lämna förslag på lagändringar direkt till 

kommissionen. Medborgarinitiativet finns stadgat i fördraget om Europeiska unionen, 

art. 11.4 FEU, men där dras endast enkla riktlinjer upp om hur initiativet ska fungera. 

Artikeln stadgar att ett medborgarinitiativ ska innehålla en miljon namnunderskrifter 

från ett betydande antal medlemsstater. Kommissionen publicerade den 30 mars 2010 

deras lagförslag
1
 angående en förordning om medborgarinitiativet. Förslaget baserades 

på kommissionens grönbok
2
 och Europaparlamentets tidigare resolution

3
 angående 

medborgarinitiativet. Förslaget innehöll flertalet krav och riktlinjer ett initiativs 

organisatörer. Kraven angående vad ett initiativ ska innehålla för att godkännas för 

registrering och de uppgifter som ska samlas in för varje namnunderskrift var 

omfattande. Detta kan leda till att tankarna om att Lissabonfördraget ska göra EU mer 

                                                 
1
 COM (2010) 119 final, Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the citi-

zens’ initiative, Brussels 31.3.2010. 

2
 KOM (2009) 622 slutlig, Grönbok om ett europeiskt medborgarinitiativ, Bryssel den 11.11.2009. 

3
 Europaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 med en uppmaning till kommissionen om 

framläggande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av 

medborgarinitiativet (2008/2169(INI)). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2008/2169
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demokratisk förtas och den uppnådda effekten blir inte alls den som var tanken när 

medlemsstaterna skrev under fördraget.  

1.2 Syfte 

Uppsatsen ska analysera om och hur det demokratiska inflytandet har ökat genom 

införandet av Lissabonfördraget. Kommer den föreslagna förordningen om 

medborgarinitiativet inskränka den så pass mycket att det kan anses som en 

fördragsändring. 

1.3 Metod och material 

För att kunna ge en så klar bild som möjligt över det demokratiska inflytande som finns 

inom EU är uppsatsen uppbyggd på ett sådant sätt att i de inledande kapitlen kommer en 

deskriptiv metod att användas för att reda ut begrepp och rättsläget innan och efter 

införandet av Lissabonfördraget. Uppsatsens avslutande kapitel kommer byggas kring 

en analytisk metod för att redogöra om de ändringar som har införts har lett till eller 

kommer att leda till ett mer demokratiskt EU. Analysen presenterar en diskussion om 

hur de införda förändringarna samt den föreslagna förordningen, grönboken och 

Europaparlamentets resolution påverkat det demokratiska inflytande som stadgas i 

fördraget. 

Lissabonfördraget infördes 1 december 2009 och det har därför inte kommit alltför 

mycket litteratur på området. Uppsatsen har därför främst baserats på information från 

internet blandat med KOM-dokument och resolutioner från EU:s egna institutioner. De 

konkreta fakta som presenteras i uppsatsens inledande avsnitt baseras mycket på 

Svenska institutet för europapolitiska studiers (Sieps) rapport från november 2008. 

Detta främst för att övrig litteratur är ganska knapp samtidigt som Sieps rapport ger en 

bra och klar överblick över införandet och de förändringarna som fördraget innebär.  De 

flesta diskussioner som förts på området om demokrati inom EU har främst skrivits av 

politiker. Trots att dessa kan komma med sakliga argument har författaren, för att få en 

så politisk neutral uppsats som möjligt, ej lagt någon större vikt vid dessa debattartiklar 

utan baserat uppsatsens analys på egna argumentationer och slutsatser. 
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1.4 Avgränsning 

I och med införandet av Lissabonfördraget förändrades det tidigare EG-fördraget på 

flertalet punkter. För att inte överskrida vare sig sid- eller tidsbegränsningen kommer 

uppsatsen fokuseras runt de förändringar som har gjorts med mål att demokratisera 

exempelvis Europaparlamentet och de nationella parlamentens ökade inflytande. 

I det avsnitt som beskriver Lissabonfördraget, kommer endast de största och mest 

relevanta förändringarna att behandlas. Detta för att göra läsaren uppmärksam på de 

förändringar som gjorts i och med införandet av Lissabonfördraget, men endast de som 

är mest relevanta för syftet. När det gäller medborgarinitiativet kommer endast det 

medborgarinitiativ som gäller inom EU att behandlas. Detta eftersom uppsatsen 

fokuseras på det EU-rättsliga. De nationella formerna av medborgarinitiativ kommer 

därför ej att tas upp. 

1.5 Disposition 

Kapitel två har som syfte att ge en kort bakgrund till EU-rätten med inriktning mot de 

rättskällor och rättsprinciper som huvudsakligen gäller för EU.  

I kapitel tre ges en redogörelse för Lissabonfördragets bakgrund och införande samt de 

främsta målen med införandet av ett nytt fördrag. 

Kapitel fyra behandlar de förändringar i Lissabonfördraget som har i syfte att göra EU 

till en mer demokratiskt union. 

I kapitel fem förs en analys om de införda förändringarna verkligen kommer leda till ett 

mer demokratiskt EU. Detta kommer att ske genom specifika analyser för varje 

förändring. 

Kapitel sex presenterar en avslutande diskussion med författarens konstateringar och 

slutsatser. 
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2  EU:s grunder 

2.1 EU:s institutioner 

EU består av sju stycken institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, 

Ministerrådet, EU-kommissionen, EU-domstolen och tribunalen, Europeiska 

centralbanken och Revisionsrätten. Alla är dock inte relevanta för uppsatsen och dess 

syfte. Endast de mest relevanta kommer därför att presenteras nedan.  

2.1.1 Europaparlamentet 

Ledamöterna i Europaparlamentet är folkvalda och deltar i EU:s beslutsprocess. 

Parlamentets roll i beslutsprocessen beror på vilken typ av fråga som det gäller. I de 

flesta frågor måste ministerrådet komma överens med parlamentet för att beslut ska 

kunna fattas. Inom vissa områden har dock Europaparlamentet endast en rådgivande 

funktion. Kommissionen och dess förvaltning av budgeten granskas även av 

Europaparlamentet. Parlamentet kan även genom en misstroendeförklaring avsätta 

kommissionen i sin helhet.
4
 

2.1.2 Europeiska rådet 

Det Europeiska rådets huvudsakliga uppgift är att ta fram riktlinjer för EU-samarbetet 

och dess framtid, men de har ingen lagstiftande makt. Detta utför de under de två möten 

som Europeiska rådet håller varje halvår. Europeiska rådet består av den fasta 

ordföranden, medlemsstaternas stats- och regeringschefer tillsammans med ordföranden 

för kommissionen. Ordföranden i Europeiska rådet väljs för en period på två och ett 

halvt år av Europeiska rådet själv och en tidigare ordförande kan väljas om en gång.
5
  

2.1.3 Ministerrådet 

Ministerrådet, även kallat Europeiska unionens råd eller bara rådet, består av, som 

namnet antyder, en minister från varje medlemsstat. Rådet agerar lagstiftare och fattar 

beslut inom EU-samarbetets alla områden. Inom utrikes och säkerhetspolitik har rådet 

                                                 
4
 http://www.eu-upplysningen.se/Institutioner-och-beslutsprocesser/EUs-institutioner/. 

5
 Ibid. 
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en särskild representant. Den höga representanten för utrikes- och säkerhetsfrågor är 

även vice ordförande i EU-kommissionen.
6
 

2.1.4 EU-kommissionen 

EU-kommissionen, även kallad Europeiska kommissionen eller kommissionen, har som 

väsentligast uppgift att ha hand om lagstiftningen. Detta genom att föreslå ny 

lagstiftning, tillsammans med medlemsstaterna genomföra lagstiftningen samt att se till 

att lagstiftningen följs. Institutionen har även som uppgift att förvalta EU:s budget. 

Kommissionen består av en kommissionär från varje land som väljs för en period på 

fem år. Varje land utser en kandidat och utifrån detta föreslår ministerrådet en 

kommission som ska godkännas av Europaparlamentet. Det slutliga avgörandet om 

kommissionen ska anses lämplig ligger sedan hos Europeiska rådet.
7
 

2.1.5 EU-domstolen och tribunalen 

Den förra EG-domstolen byter i och med införandet av Lissabonfördraget namn till 

Europeiska unionens domstol, EU-domstolen. Domstolen består av en domare från 

varje medlemsstat som biträds av åtta generaladvokater. Domstolen har som uppgift att 

döma i tvister som rör EU-rätten samt ge förhandsavgörande gällande tolkningsfrågor 

om EU-rätten till de nationella domstolarna. Förutom EU-domstolen finns även 

tribunalen som fungerar som en underinstans när målen gäller tvister mellan företag 

eller enskilda personer och EU:s institutioner. Tribunalens domar kan då överklagas till 

EU-domstolen.
8
 

2.2 Fördragen 

Fördragen är den primära rättskällan inom EU, och består i dagsläget av Fördraget om 

den Europeiska unionen och Fördraget om Europiska unionens funktionssätt. Fördragen 

stadgar de principer som ska tillämpas inom EU, men även hur de institutioner som EU 

innehåller ska fungera och vad EU får ta beslut om och hur lagstiftningsförfarandet ska 

gå till.  

                                                 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid.  
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FEU innehåller främst EU:s övergripande och konstitutionella bestämmelser, medan 

FEUF innehåller mer specifika och funktionella bestämmelser. Fördragen är båda direkt 

tillämpliga, vilket innebär att direkt när en medlemsstat har godkänt och skrivit under 

ett fördrag och det har trätt i kraft blir fördragens artiklar bindande rätt i medlemstaten 

både för medlemsstaten i sig och för dess invånare.
9
 

2.3 Sekundärrätt 

Sekundär rätt uppkommer genom att unionens institutioner antar lagstiftning i enlighet 

med fördragens bestämmelser. Sekundärrätten består främst av förordningar, direktiv 

och beslut, men även rekommendationer och yttranden.
10

 

2.3.1 Förordningar 

Förordningar definieras i art. 288 FEUF och ska i alla dess delar vara bindande men är 

även direkt tillämplig i alla medlemsstater. En förordning ska ha allmän giltighet och 

den är en detaljerad form av lag för att den ska vara samma i alla medlemsstater. En 

förordning behöver inte implementeras utan blir giltig 20 dagar efter den publicerats i 

Europeiska unionens officiella tidning.
11

 

2.3.2 Direktiv 

Ett direktiv utfärdad av en av EU:s institution ska vara bindande för de medlemsstater 

som det är riktat till dock endast med avseende på det resultat det syftas uppnå. 

Genomförandet ska ske av medlemsstaterna och det är upp till de nationella 

myndigheterna att själva bestämma form och tillvägagångssätt.
12

 

2.3.3 Beslut 

Ett beslut är som en förordning bindande i alla dess delar. Ifall ett beslut riktar sig till en 

eller flera medlemsstater är det endast bindande för dessa parter.
13

 Ett exempel kan vara 

ett beslut om ett avtal mellan två företag strider eller är förenligt med EU-rätten.
14

 

                                                 
9
 Foster, Nigel, Foster on EU law, first edition, Oxford University Press, Oxford, 2006, s. 87. 

10
 Foster, Foster on EU law, s. 89. 

11
 Foster, Foster on EU law, s. 90. 

12
 Art. 288 st. 3 FEUF. 

13
 Art. 288 st. 4 FEUF. 



 

 
7 

2.3.4 Rekommendationer och yttranden 

Rekommendationer och yttranden är inte bindande för medlemsstaterna.
15

 Trots detta 

måste nationella domstolar ta hänsyn till dessa när de tolkar nationell rätt som har 

baserats på någon av unionens rättsakter, något som även slagits fast av EU-

domstolen.
16

 

2.4 Huvudprinciper 

2.4.1 Generella principer 

EU rätten baseras på flertalet generella principer för tillämpningen av EU:s rättsakter. 

Principen om tilldelade befogenheter ger EU rätt att handla inom de 

befogenhetsområden som medlemsstaterna har gett den i fördragen, men endast för att 

nå de mål som nämns i fördragen. De befogenheter som inte har tilldelats unionen i 

fördragen ska därför tillhöra medlemsstaterna.
17

 

Genom principen om lojalitet ska unionen och dess medlemsstater hjälpa och respektera 

varandra när det gäller att fullgöra de uppgifter som stadgas i fördragen. 

Medlemsstaterna ska även bistå unionen när den ska fullgöra sina uppgifter och de ska 

även avstå eventuella åtgärder som kan skada och äventyra fullgörandet av unionens 

mål.
18

 

2.4.2 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att de åtgärder som vidtas för att nå unionens mål får 

inte överskrida vad som kan anses vara nödvändigt. EU:s handlande i avseende på 

innehåll och form får därför inte vara oproportionerliga i jämförelse till vad det ska 

uppnå. Tillämpningen av proportionalitetsprincipen av EU:s institutioner ska ske i 

                                                                                                                                               
14

 Foster, Foster on EU law, s. 91. 

15
 Art. 288 st. 5 FEUF. 

16
 Foster, Foster on EU law, s. 92. 

17
 Art. 5.2 FEU. 

18
 Art. 4.3 FEU. 
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enlighet med protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna.
19

 

2.4.3 Subsidiaritetsprincipen 

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU ska ta beslut på den mest lämpliga nivån oavsett 

om det är på EU:s nivå eller en medlemsstats.
20

 Detta innebär att ifall en av EU:s 

institutioner vill fatta ett beslut måste de förklara varför de ska ta beslutet och varför 

beslutet inte istället kunde fattas på nationell nivå av medlemsstaterna själva.
21

 

Subsidiaritetsprincipen ska dock endast tillämpas då unionen ej har exklusiv befogenhet 

på det aktuella området. I likhet med proportionalitetsprincipen ska 

subsidiaritetsprincipen tillämpas i enlighet med protokollet om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och det är upp till de nationella 

parlamenten att kontrollera att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med protokollet.
22

 

                                                 
19

 Art. 5.4 FEU. 

20
 Foster, Foster on EU law, s. 137. 

21
 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EU-ratten/Subsidiaritetsprincipen/. 

22
 Art. 5.3 FEU. 
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3 Lissabonfördraget 

3.1 Bakgrund 

Redan vid införandet av Nicefördraget, startades en debatt angående EU:s framtid. 

Debatten kretsade kring fyra frågor, hur EU ska fatta beslut, vilken rättslig ställning 

stadgan om de grundläggande rättigheterna ska ha, de nationella parlamentens roll samt 

hur EU:s fördrag kan göras enklare och mer lättförståeliga.
23

 

Inför den regeringskonferensen som senare ledde fram till undertecknandet av 

Nicefördraget, utförde en grupp forskare vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens 

ett antal studier angående EU:s framtid. Mycket av dessa studier låg även till grund för 

utformandet av Konstitutionsfördraget och Lissabonfördraget. Forskargruppen, som 

även kallades Florensgruppen, lade fram tre potentiella riktlinjer för att förstärka de då 

befintliga fördragens konstitutionella natur.
24

 

Florensgruppens arbete blev betydande byggstenar i det så kallade Framtidskonvent 

som fick i uppgift att förbereda konferensarbetet samt utarbeta ett förslag till 

grundfördrag.
25

 Ju längre arbetet med förändringen av de dåvarande förslagen pågick 

desto mer blev konventet inriktat på att välja ett samlat fördrag kallat konstitution. 

Denna konstitution skulle inte komplettera de dåvarande fördragen utan skulle istället 

ersätta dessa helt och hållet. Innehållet i konstitutionen var omfattade och var uppdelat i 

fyra delar. Del I+IV innehöll konstitutionella bestämmelser uppdelade på 72 stycken 

artiklar, Del II EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Konstitutionens största 

del, Del III, omfattade de bestämmelser som reglerade unionens politiska och 

funktionella områden.
26

  

EU-ländernas regeringar kom 2004 överens om det konstitutionella fördraget. Fördraget 

började dock aldrig att gälla eftersom inte alla EU-länder godkände det. Vid 

                                                 
23

 http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Lissabonfordraget/Lissabonfordragets-bakgrund/.   

24
 What Form of Constitution for the European Union? Strategies and options to Reinforce the Constitu-

tional Nature of the Treaties, Working Paper from European Parliament Directorate-General for Research 

(Poli 105A) December 1999, s. 9. 

25
 Bergström, Carl Fredrik, Hettne, Jörgen och Södersten Anna, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, EO 

Grafiska AB, Stockholm 2008, s. 25. 

26
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 26. 
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folkomröstningar under 2005 röstade både Frankrike och Nederländerna nej till 

fördraget och efter det avstannade införandeprocessen.
27

 

I och med Framtidskonventets misslyckande med att införa konstitutionsfördraget, som 

var ett ersättningsfördrag, blev Lissabonfördraget istället ett kompletteringsfördrag. 

Lissabonfördraget innehåller istället för ett förslag om ett helt nytt fördrag mer av en 

omstrukturering av de befintliga fördragen utan att dess innehåll i sig inte förändras 

alltför mycket. Till skillnad från konstitutionsfördraget skapar även Lissabonfördraget 

ett EU som baseras på två fördrag, ett grundfördrag med konstitutionella bestämmelser 

samt ett kompletterande fördrag om unionens funktionssätt. 

Fördraget som innehåller de konstitutionella bestämmelserna baserades på det förra 

fördraget om Europeiska unionen och behandlar bland annat unionens mål och värden, 

dess institutionella konstruktion, grundläggande principer om kompetensfördelning, 

rättighetsskydd och bestämmelser om medlemskap. Däremot omfattar den inte 

bestämmelser om unionsmedborgarskap eller beslutsförfaranden och rättsakter. Detta 

skiljer sig från både Florensgruppens förslag till ett grundfördrag och det senare 

Konstitutionsfördraget.
28

 Bestämmelserna på de nämnda områdena har dock inte 

förkastats utan finns istället med i det andra mer kompletterande fördraget. Där 

behandlas de mer funktionella bestämmelserna och fördraget baseras på det förra EG-

fördraget. Fördraget byter också namn till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt.
29

 

3.2 Innehåll och mål 

3.2.1 Klargörande 

Klargöra syftet med EU och hur EU redan fungerar stod högt upp på agendan när 

Lissabonfördraget skulle införas. Därför infördes flera ändringar som ska göra EU och 

dess arbete mer klart och lättare att förstå. 

                                                 
27

http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/Lissabonfordraget-andrar-EU-

fordraget-och-EUF-fordraget/.  

28
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 28. 

29
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 29. 
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3.2.1.1 Unionens värdegrunder och mål 

I fördraget om Europeiska unionens inledande artiklar samlas alla de bestämmelser som 

anger unionens värdegrunder och politiska mål. Unionen definieras som en union 

upprättad av medlemsstaterna som tilldelas befogenhet av medlemsstaterna för att dess 

mål ska kunna uppnås.
30

 

I de följande två artiklarna stadgas sedan de mål och värden som unionen ska arbeta 

efter. Den Europeiska unionen och dess medlemsstater ska värna om respekt för 

människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga 

rättigheterna inklusive rättigheter för en minoritetsgrupp.
31

 Dessa områden ska inte 

endast gälla för unionens arbete utan också som ett kriterium för de stater som önskar 

att ansöka om medlemskap.
32

 Ifall en medlemsstat ej skulle följa dessa värderingar finns 

det sanktioner att tillgå. Medlemsstaten kan då passiviseras och tillfälligt förlora sin 

rösträtt i rådet.
33

  

Målen med den Europeiska unionen fastställs i art. 3 FEU och innehåller bland annat att 

unionen ska främja freden, sina värden och folkets välfärd, erbjuda unionens 

medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, och upprätta en inre 

marknad.
34

 Dessa mål och värderingar som unionen ska följa är i och för sig inga 

nyheter men de har inte innan införandet av Lissabonfördraget formuleras med samma 

tydlighet.
35

 

3.2.1.2 Kompetensfördelningen inom EU 

Lissabonfördraget inför en sammanfattande kompetenskatalog för att klargöra 

ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Denna typ av katalog är dock inte 

någon nyhet utan var också en del av Konstitutionsfördraget. Enligt katalogen delas 

EU:s kompetens huvudsakligen in i tre kategorier: 

                                                 
30

 Art. 1 FEU. 

31
 Art. 2 FEU. 

32
 Art. 49 FEU. 

33
 Art. 7 FEU. 

34
 Art. 3 FEU. 

35
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 33. 
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 Områden där EU har exklusiv befogenhet.
36

 

 Områden där EU har delad befogenhet med medlemsstaterna.
37

 

 Områden där EU endast har befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, 

samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder.
38

  

I fördragets tredje artikel räknas de områden upp där EU har exklusiv befogenhet. Dessa 

områden innefattar tullunionen, konkurrensregler för den inre marknaden, den monetära 

politiken för de medlemsstater som har euro som valuta, bevarandet av biologiska 

resurser inom ramen för fiskeripolitiken samt den gemensamma handelspolitiken.
39

 Det 

ska dock påpekas att dessa ej inrymmer jordbruk- och transportpolitik.
40

 I artikelns 

avslutande stycke slås det även fast att unionen ska ha exklusiv behörighet att ingå 

internationella avtal. Detta dock endast när ingåendet av avtalet har förskrivits i en 

unionlagstiftningsakt, att ingå avtalet är nödvändigt för unionens interna 

befogenhetsutövning eller då ingåendet kan påverka gemensamma regler eller ändra 

omfattningen för reglerna.
41

 

EU ska dela sin befogenhet med medlemsstaterna ifall den tilldelas befogenhet som inte 

omfattas av art. 3 och 6 FEUF.
42

 De områden som omfattas av delad befogenhet räknas 

upp i art. 4.2 FEUF. Områden som gäller teknisk utveckling, forskning och rymden, ska 

EU ha befogenhet att vidta åtgärder. Dessa åtgärder får dock inte hindra 

medlemsstaterna från att utöva sina befogenheter.
43

 Detsamma gäller områden inom 

utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, där unionen, förutom att vidta åtgärder, 

även ska ha befogenhet att föra en gemensam politik.
44

 

                                                 
36

 Art. 3 FEUF. 

37
 Art. 4 FEUF. 

38
 Art. 5-6 FEUF. 

39
 Art 3.1 FEUF. 

40
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 36. 

41
 Art. 3.2 FEUF. 

42
 Art. 4.1 FEUF. 

43
 Art. 4.3 FEUF. 

44
 Art. 4.4 FEUF. 
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Det avslutande befogenhetsområdet innebär att EU kan stödja, samordna eller 

komplettera en medlemsstats åtgärder på specifika områden. Dessa områden omfattar 

bland annat skydd och förbättring av människors hälsa, kultur, industri och turism.
45

 

Utöver dessa tre kompetens- och befogenhetsområdena, som kan ses som de 

huvudsakliga, finns det ytterligare områden där EU har befogenhet. EU har som 

befogenhet att säkerställa samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik 

sysselsättnings- och socialpolitik.
46

 Unionen har även befogenhet i enlighet med 

bestämmelser i fördraget genomföra och fastställa en gemensam utrikes- och 

säkerhetspolitik. Detta innefattar även den gradvisa utformningen av en gemensam 

försvarspolitik inom unionen.
47

  

3.2.2 Effektivisering 

Ett av det främsta syftet med införandet av Lissabonfördraget var att i och med 

utvidgningen av EU göra funktionssättet och beslutsordningen inom EU mer effektiv. 

Primärt handlar det om att förstärka EU handlings- och beslutsförmåga. Nedan 

behandlas de främsta ändringarna för att göra EU till en mer effektiv organisation.
48

 

3.2.2.1 Förändring av lagstiftningsförfaranden 

I likhet med Konstitutionsfördraget inför Lissabonfördraget en uppdelning mellan ett så 

kallat ordinarie och särskilt lagstiftningsförfarande. Faller inte ett 

lagstiftningsförfarande under det ordinarie ska det räknas som särskilt. Hur ett särskilt 

lagstiftningsförfarande går till beror på område och regleras direkt i den berörda 

artikeln.
49

 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är i grund och botten en modifiering av 

det tidigare förfarandet för medbeslutande. Detta innebär att det är rådet och 

Europaparlamentet, på förslag av kommissionen, gemensamt beslutar om en förordning, 

ett direktiv eller beslut ska antas eller inte. Den största förändringen blir då att 

Europaparlamentet och rådet måste vara eniga om vad lagstiftningen ska innehålla. 

                                                 
45

 Art. 6 FEUF. 

46
 Art. 2 och 5 FEUF.  

47
 Art. 2.4 FEUF. 

48
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 44. 

49
http://www.eu-upplysningen.se/Institutioner-och-beslutsprocesser/EUs-

institutioner/Europaparlamentet/Europaparlamentets-inflytande/. 
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Rådet måste dock inte uppnå enhällighet för att ta ståndpunkt utan endast kvalificerad 

majoritet.
50

 Kvalificerad majoritet ska enligt art. 16 FEU från och med 1 november 

2014 definieras som minst 55 % av rådets medlemmar, dock minst 15 medlemmar, 

vilka ska företräda medlemstater som omfattar minst 65 % av unionens folkmängd 

tillsammans.
51

 En av anledningarna till avsaknaden av enhällighet i rådet kan anses vara 

att unionens utvidgning i antalet medlemsstater försvårar beslutsförfarandet ifall 

medlemmar till rådet har rätt till veto. Utvidgningen gör dock samtidigt att kvalificerad 

majoritet blir svårare att uppnå.
52

  

Tanken är att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska vara det som i huvudsak ska 

användas när lagstiftning ska antas. Den tidigare möjligheten till att använda sitt veto 

byts även den ut mot en så kallad nödbroms. Denna gäller dock endast när det rör sig 

om lagstiftning på områdena straffrättsligt samarbete och nationella trygghetssystem. 

Funktionen med den så kallade nödbromsen är att en medlemsstats regering kan begära 

att det ordinarie lagstiftningsförfarandet upphör och lämnas till Europeiska rådet för 

ytterligare diskussion om förslaget skulle påverka medlemsstatens grundläggande 

aspekter av dennes straffrättsliga system på ett negativt sätt.
53

 Anledning till 

hänskjutningen till det Europeiska rådet är att där förs diskussionen på högsta politiska 

nivå. Om konsensus uppnås i Europeiska rådet återupptas det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet och om det ej uppnås faller istället förslaget.
54

 

En ytterligare nyhet som Lissabonfördraget inför är så kallade passereller. Detta 

möjliggör en övergång från ett särskilt lagstiftningsförfarande till ordinarie eller 

övergång från enhällighet till kvalificerad majoritet. Genom passereller kan detta ske 

utan att man tillämpar de ordinarie reglerna för fördragsändringar. Passerellerna kan 

vara speciellt bundna till vissa områden eller vara allmänna och i huvudsak 

obegränsade. De allmänna passerellerna ligger i art 48.7 FEU, under det förenklade 

                                                 
50

 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 44. 

51
 Kompletterande bestämmelser finns i art. 238 FEUF. 

52
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 45. 

53
 Ibid. 

54
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 46. 
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ändringsförfarandet som skiljer sig från det ordinarie ändringsförfarandet som kräver 

ratificering i samtliga medlemsstater och tillsättandet av ett konvent.
55

 

3.2.2.2 Förstärkning av Europeiska rådet och EU:s rättskapacitet 

Genom införandet av Lissabonfördraget blir det Europeiska rådet en av EU:s 

institutioner. Europeiska rådet ska ha en permanent ordförande som ska väljas för 

mandatperioder på två och ett halvt år.
56

 Ordförandens uppgifter blir, förutom att leda 

det Europeiska rådet tillsammans med kommissionens ordförande och rådet, att 

samordna och förbereda arbetet som utförs i det Europeiska rådet. I och med den nya 

ordförandens mandatperiod ska detta förbättra förutsättningarna för ett mer konsekvent 

och långsiktigt arbete inom det Europeiska rådet.
57

 

Även EU i sig får en förstärkt rättskapacitet efter införandet av Lissabonfördraget. 

Pelarstrukturen avskaffas och EU blir en juridisk person.
58

 Anledningen till införandet 

är att detta ska leda till att unionens agerande blir mer effektivt och att en mer enhetlig 

organisation skapas. Eftersom EU blir en juridisk person kommer nu unionen ha 

rättshandlingsförmåga och ha möjligheten att ingå avtal med tredje land och 

internationella organisationer.
59

 

3.2.3 Demokratisering 

Demokrati är ett av de värden som unionen ska bygga på enligt art. 2 FEU. I FEU finns 

även ett avsnitt
60

 angående bestämmelser om demokratiska principer. I avsnittets första 

artikel fastställs det att unionen i all sin verksamhet ska respektera principen om 

jämlikhet mellan sina medborgare. Alla medborgarna ska också få lika stor 

uppmärksamhet från unionens institutioner, organ och byråer. Alla medborgare i 

medlemsstaterna ska även komplettera sitt nationella medborgarskap med ett 

unionsmedborgarskap.
61

 Art. 10 FEU stadgar att EU ska byggas på representativ 

                                                 
55

 Ibid. 

56
 Art. 15.5 FEU. 

57
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 49. 

58
 Art. 47 FEU. 

59
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 49. 

60
 Avdelning II, Bestämmelser om demokratiska principer, FEU. 

61
 Art. 9 FEU. 
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demokrati. Detta realiseras främst genom att medborgarna i unionen ska företrädas 

direkt i Europaparlamentet men även att varje medlemsstat företräds av sin 

regeringschef i Europeiska rådet och sin regering i rådet. De som företräder en 

medlemsstat ska även vara demokratiskt ansvariga inför antingen sitt parlament eller 

sina medborgare.
62

 

Några av de förändringar som syftar till att göra EU mer demokratisk är bland annat 

mer inflytande för Europaparlamentet, införandet av medborgarinitiativet och ökat 

ansvar för de nationella parlamenten. Detta kommer dock behandlas mer utförligt 

nedan. 

3.2.4 Ökat skydd för rättigheter och värderingar 

Unionsmedborgarnas skydd för sina rättigheter har alltid varit en av EU:s främsta 

värderingar. Införandet av Lissabonfördraget innebär bland annat att rättighetsstadgan 

blir juridiskt bindande och att unionen har som avsikt att ansluta sig till 

Europakonventionen. 

3.2.4.1 Utökad behörighet för domstolen 

Avskaffandet av pelarstrukturen och den Europeiska gemenskapen leder till att den 

förra EG-domstolen nu också byter namn till EU-domstolen. Domstolen ska enligt art. 

19.1 FEU säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen. 

EU-domstolen består som innan av domstolen, men den nuvarande Förstainstansrätten 

byter namn till tribunalen.
63

 

Den mest markanta förändringen för EU-domstolen blir att den är behörig att tolka 

unionens gemensamma bestämmelser som anges i fördraget om Europeiska unionen 

och dess behörighet blir mer generell. Detta till skillnad från den förra domstolen som 

endast hade behörighet inom de områdena som uttryckligen angavs i fördraget. Den 

utökade behörigheten för domstolen beror på avskaffandet av pelarstrukturen. Denna 

generella behörighet omfattar även, dock med vissa undantagsfall, polis- och 

straffrättsligt samarbete. När det gäller fördjupade samarbeten mellan medlemstater blir 

                                                 
62

 Art. 10.2 FEU. 

63
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 60. 
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det även EU-domstolen som avgör om samarbetet uppfyller de kriterier som stadgas i 

art. 20 FEU.
64

 

3.2.4.2 Rättighetsskyddet förstärks 

EU:s rättighetsstadga innehåller medborgerliga, politiska, sociala och ekonomiska 

rättigheter, exempelvis förbud mot tortyr och slaveri och rättvisa arbetsförhållanden. De 

bestämmelser och rättigheter som är mer specifika för EU, exempelvis rösträtt och 

valbarhet i val till Europaparlamentet, finns även de med i stadgan. I art. 6.1  FEU 

stadgas att unionen ska erkänna de rättigheter och principer som rättighetsstadgan 

innehåller och att den ska ha samma rättsliga värde som fördragen. Genom denna 

hänvisning blir rättighetsstadgan nu juridisk bindande för unionen. Detta leder till att 

EU:s rättighetsskydd mer kommer likna det som finns i många medlemsstater samt ge 

ett mer förutsägbart skydd till skillnad från tidigare då rättighetsskyddet grundades på 

EG-domstolens utveckling av rättighetsskyddet genom utformandet av allmänna 

rättsprinciper.
65

 

Förutom att stadgan blir juridisk bindande, som nämnts ovan, fördragsfäst avsikten att 

EU ska ansluta sig till Europakonventionen om skydd för grundläggande fri- och 

rättigheter. Detta leder till att alla EU:s institutioner, även EU-domstolen, kan 

kontrolleras angående de mänskliga rättigheterna av just EU-domstolen.
66

 

3.2.4.3 Mer effektivt domstolsskydd 

EU har kritiserats för den restriktivitet man tillämpade när det gäller enskildas möjlighet 

att väcka talan direkt mot den dåvarande EG-domstolen, numera förstainstansrätten.
67

 I 

och med införandet av Lissabonfördraget blir det lättare för enskilda att väcka talan 

genom att talan antingen kan väckas vid någon av unionsdomstolarna eller vid nationell 

domstol, som i sin tur kan begära ett förhandsavgörande.
68

 

                                                 
64

 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 61. 

65
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 62. 

66
 Art. 6.2 FEU. 

67
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 64. 

68
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 63. 



 

 
18 

Det främsta syftet med de nya bestämmelser som Lissabonfördraget inför är att inom 

unionen skapa ett heltäckande system med både unionsrättsliga och nationella 

rättsmedel för att försöka säkerställa att unionens domstolssystem följer 

Europakonventionen.
69

 

3.2.5 EU:s internationella roll 

EU:s utrikespolitiska verktyg sammanförs i och med införandet av Lissabonfördraget 

och detta stärker unionens internationella roll, både när man tar fram och beslutar om 

nya strategier. EU får nu en mer unison röst och kan utnyttja sin politiska, ekonomiska 

och diplomatiska styrka för att verka för unionens värderingar och intressen globalt. 

Detta görs lättare genom att EU får en ny hög representant för utrikes- och 

säkerhetspolitik. Representanten, som även är vice ordförande i EU-kommissionen, får 

även en helt ny europeisk avdelning för yttre åtgärder som bistår dennes arbete. EU 

avskaffar även den tidigare pelarstrukturen och blir en juridisk person, som nämnts 

ovan. Detta innebär att EU får en starkare förhandlingsposition och kan effektivisera 

EU:s insatser i världen och öka dess synlighet för internationella organisationer och 

partners, så som länder utanför EU.
70

 

3.3 Införande 

Införandet av Lissabonfördraget gick inte så smärtfritt som många hoppats och det 

fanns flera problem på vägen. För att en fördragsändring ska kunna gå igenom måste 

alla medlemsstater godkänna den. Av de 27 medlemsstaterna i EU valde 26 av de att ta 

beslutet angående godkännande i det nationella parlamentet. Irland var den enda nation 

som istället valde att avgöra beslutet genom en folkomröstning. Vid folkomröstningen 

angående Lissabonfördraget den 12 juni 2008 röstade Irland nej till fördraget.
71

 

Genom undersökningar, som gjordes på uppdrag av den irländska regeringen, fick man 

reda på de huvudsakliga orsakerna till att folkomröstningen slutade i ett nej. Irland var 

av den åsikten att de ville ha kvar sin kommissionär, som i och med införandet av 

                                                 
69

 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 65. 

70
 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_sv.htm.  

71
http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/Lissabonfordraget-andrar-EU-

fordraget-och-EUF-fordraget/. 
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Lissabonfördraget skulle försvinna. Under EU-toppmötet i december 2008 kom också 

medlemsstaternas ledare överrens om att trots införandet av Lissabonfördraget ska varje 

medlemsstat ha en kommissionär var. För att ytterligare blidka det irländska folket fick 

Irland, under EU-toppmötet i juni 2009, garantier att införandet av fördraget ej skulle 

påverka Irlands skatte- eller försvarspolitik samt rätten till liv, utbildning och familj. 

Efter dessa garantier åtog sig den irländska regeringen att återigen genomföra en 

folkomröstning för att ta ställning till Lissabonfördraget. Den 2 oktober 2009 röstade 

också det irländska folket ja till införandet av Lissabonfördraget. Efter Irlands ja hade 

alla medlemsstater godkänt, men det saknades dock en underskrift från Tjeckiens 

president Vaclav Klaus. Klaus skrev sedan under fördraget den 3 november 2009 vilket 

gjorde att fördraget kunde träda i kraft första dagen i månaden efter, 1 december 2009. 

72
 

Under månaden som följde, efter Vaclav Klaus undertecknande, fattades flera beslut för 

att fördraget skulle kunna börja gälla. Under det extrainsatta EU-toppmöte 19 november 

2009 tillsattes även de nya poster som infördes i och med fördraget såsom en fast 

ordförande för Europeiska rådet och en hög representant för utrikesfrågor och 

säkerhetspolitik. Allt förändringsarbete hanns dock inte med innan den 1 december 

2009, så arbetet med förändringarna fortsatte även efter fördraget hade trätt ikraft.
73
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4  Ändringar med syfte att demokratisera 

Ett av de främsta målen med Lissabonfördraget var att göra EU till en mer demokratisk 

union. Det infördes därmed ett helt nytt avsnitt i fördraget om Europeiska unionen som 

tillägnades de demokratiska principer som ska tillämpas i unionen.
74

 

4.1 Ökat inflytande för Europaparlamentet 

I och med införandet av Lissabonfördraget stärks Europaparlamentets inflytande. Detta 

främst genom att det så kallade medbeslutandeförfarandet blir det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet.
75

 Detta innebär att lagstiftningsmakten i EU delas mellan rådet 

och Europaparlamentet.
76

 Både Europaparlamentet och rådet måste på så sätt vara eniga 

om innehållet i den lagstiftning som diskuteras och Europaparlamentet har lika mycket 

makt som rådet.
77

 Eftersom ingen enhällighet krävs leder detta till att lagstiftningen kan 

antas även om det finns motsättningar, från exempelvis rådet, regeringar och nationella 

parlament, till lagförslaget. Denna försvagning i demokratin kan dock rättfärdigas 

genom att förfarandet ger Europaparlamentet en större roll än i jämförelse med de andra 

särskilda lagstiftningsförfarandena.
78

 Europaparlamentet kommer även genom de 

ändringar som införs i och med Lissabonfördraget få ökade befogenheter på flera 

områden, exempelvis jordbruk, energisäkerhet och rättsliga frågor.
79

  

4.2 Mer ansvar för de nationella parlamenten 

I fördraget om Europeiska unionens nya kapitel om demokratiska principer stadgar art. 

12 att de nationella parlamenten ska bidra till att unionen fungerar väl. De utökade 

ansvaret för de nationella parlamenten innefattar exempelvis att de ska ges tillgång till 

information om lagstiftning, granska lagförslag utifrån subsidiaritetsprincipen och ska 

ha en utvärderande och kontrollerande roll inom områdena frihet, säkerhet och 

                                                 
74

 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 56. 

75
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 58. 

76
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 45. 

77
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 44. 

78
 Bergström, Hettne, och Södersten, Lissabonfördraget – Sieps 2008:11, s. 45. 

79
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=SV&refreshCache=yes&p

ageRank=1&id=66. 



 

 
21 

rättvisa.
80

 För att ytterligare specificera detta finns två bindande protokoll på de 

nationella parlamentens roll i den Europeiska unionen samt om tillämpning av 

subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
81

 

De nationella parlamentens granskning av lagförslag är ingen nyhet utan det fanns även 

i de tidigare fördragen. Nyheten är dock att den omfattning av dokument som 

parlamenten får ifrån kommissionen och andra institutioner ökas, samt att parlamenten 

nu har åtta veckor på sig att granska förslagen mot de tidigare sex.
82

 

Detsamma gäller granskningen av förslaget utifrån subsidiaritetsprincipen. De 

nationella parlamenten har även innan införandet av Lissabonfördraget granskat 

lagförslag men då främst som en juridisk efterhandskontroll. Den stora nyheten är att de 

nationella parlamenten nu också får möjlighet att granska lagförslaget innan det röstas 

igenom. Detta ger parlamenten en mer politisk förhandskontroll samt en liten men 

begränsad möjlighet att påverka EU:s lagstiftningsprocess.
83

  

4.3 Medborgarinitiativ 

I och med införandet av Lissabonfördraget fick EU-medborgare möjlighet att gå 

samman och uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett specifikt lagförslag.
84

 

Denna nya rättighet stadgas i art. 11.4 FEU, med hänvisning till art. 24 1 st. FEUF där 

det står att Europaparlamentet och rådet ska anta bestämmelser om de förfaranden och 

villkor som krävs för ett framläggande av ett medborgarinitiativ. Detta medför att så 

länge ingen förordning finns angående medborgarinitiativet kan inte heller några 

initiativ läggas fram.
85

 De hänvisningar och villkor angående medborgarinitiativet som 

stadgas i art 11.4 FEU är oklara och slår endast fast att det ska vara minst en miljon 

invånare från ett betydande antal medlemsländer samt att förslaget ska ligga inom den 

Europeiska kommissionens befogenheter.  
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Den 7 maj 2009 lade Europaparlamentet fram en resolution
86

 med en uppmaning till 

kommissionen att lägga fram ett förslag till förordning om genomförandet av 

medborgarinitiativet. I en bilaga till resolutionen gav även Europaparlamentet 

rekommendationer om innehållet i kommissionens förslag. De områden som 

Europaparlamentet gav rekommendationer om var fastställandet av minsta antalet 

medlemsstater, minimiålder för att deltaga i ett medborgarinitiativ samt utformningen 

av själva förfarandet.
87

 

Kommissionens utredning angående lagförslaget innehöll bland annat ett 

diskussionsdokument, grönboken om EU:s medborgarinitiativ.
88

 Dokumentet innehöll 

tio frågor som kommissionen ville ha svar på där alla intresserade kunde lägga fram sin 

åsikt.
89

 Den 31 mars 2010 antog kommissionen ett förslag om en förordning för 

medborgarinitiativet.
90

 Detta efter att ha mottagit 330 stycken svar på grönboken.
91

 

4.3.1 Minsta antalet medlemsstater 

I art 11.4 FEU sägs att ett medborgarinitiativ ska komma från ett betydande antal 

medlemsstater. Detta var en formulering som var tvungen att klargöras i kommissionens 

lagförslag. I grönboken lägger kommissionen fram tre olika förslag, antingen en 

majoritet av medlemstaterna, en fjärdedel eller en tredjedel av medlemstaterna. 

Förslaget angående majoritet ansåg kommissionen ej vara förenligt med ”betydande 

antal” och skulle leda till en oproportionerligt hög gräns. En fjärdedel av 

medlemstaterna, i dagsläget sju medlemsstater, var det förslag som Europaparlamentet 

lade fram i sin resolution om medborgarinitiativet. Anledningen till att 

Europaparlamentet föreslog just den gränsen var att man drog en analogi från art. 76 

FEUF, där det anges att i de akter som rör straffrättsligt och polisiärtsamarbete krävs en 

fjärdedels majoritet för att initiativet ska kunna antas. Detta var en argumentation som 

                                                 
86
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inte kommissionen ansåg vara tillräckligt stark och att en gräns vid en fjärdedel var en 

för låg gräns.
92

 Kommissionen gick till slut på sin egen linje, som kräver att initiativet 

måste komma från minst en tredjedel av medlemstaterna, i dagsläget nio medlemstater. 

Förklaringen till kommissionens ståndpunkt var att samma gräns används i 

bestämmelserna om ett fördjupat samarbete.
93

 Samma gräns används även när det gäller 

antalet nationella parlament som krävs för att utlösa subsidiaritetsprincipen i art. 7.2 i 

protokollet om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
94

 

4.3.2 Antalet underskrifter per medlemsstat 

En annan av de stora frågorna som presenterades i grönboken var om det skulle finnas 

en gräns för minsta antalet underskrifter per medlemsstat för att denna skulle räknas 

med i gränsen för minsta antalet medlemsstater. Det förslag som främst diskuteras i 

grönboken, som också stämmer överrens med den rekommendation som 

Europaparlamentet gav i sin resolution, var att sätta gränsen vid 0,2 % av invånarantalet. 

Kommissionen nämner även lösningen att sätta ett identiskt antal deltagande 

medborgare för alla medlemsstater. Förslaget förkastades dock ganska omgående med 

tanke på den oproportionerliga börda detta skulle ge länder med liten folkmängd i 

förhållande till de med stor. Anledningen till att just gränsen på 0,2 % lades fram var på 

grund av att EU numera har en folkmängd på cirka 500 miljoner. 1 miljon, det antal 

underskrifter som krävs för ett medborgarinitiativ, utgör därmed 0,2 % av 500 

miljoner.
95

 

Inget av de tidigare nämnda förslagen var dock det kommissionen lade fram i sitt 

lagförslag. De baserade istället beslutet på svar de fått in i samband med grönboken. En 

gräns på 0,2 % ansågs vara för hög i förhållande till de länder med stor folkmängd. 

Istället valde kommissionen att sätta en faktor som skulle multipliceras med antalet 

platser i Europaparlamentet. Faktorn som kommissionen enades om var 750, för att få 

en gräns som understeg det tidigare föreslagna 0,2 % av folkmängden.
96

 Det exakta 
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antalet underskrifter som krävs för respektive land anges även i bilaga I till 

lagförslaget.
97

 

4.3.3 Minimiålder 

Den minimiålder som krävs för att stödja ett medborgarinitiativ diskuterades kortfattat 

om den skulle vara konstant i alla medlemsstater eller följa den åldersgräns som 

medlemsstaten kräver för att få rösta i Europaparlamentsvalet. I och med att alla 

medlemstater har en åldersgräns på 18 år för att rösta i Europaparlamentsvalet, 

undantaget är Österrike som har en åldersgräns på 16 år, valde kommissionen att 

minimiåldern skulle följa minimiåldern för rösträtt.
98

 Detta var även det förslaget som 

Europaparlamentet lade fram i sin resolution. 

4.3.4 Innehåll och registreringen av ett initiativ 

I grönboken fördes en diskussion angående hur ett initiativ ska registreras och vad en 

sådan registrering ska innehålla. Kommissionen slår fast i sitt lagförslag att en 

registrering är ett måste för att ett initiativ ska anses vara godkänt.
99

 En sådan 

registrering ska ske innan en eventuell namninsamling startas. Vad som ska ingå i en 

registrering finns i bilaga II till lagförslaget.
100

 Det som ska finnas med för att en 

registrerings ska anses vara godkänd är: titel på initiativet, ämnet för initiativet, 

beskrivning av målet för förslaget, den rättsliga grund i fördragen som möjliggör för 

kommissionen att lägga fram ett förslag, namn och uppgifter för den ansvarige för 

initiativet samt finansiering och support för initiativet vid tiden för registrering. När en 

korrekt ansökan inkommit till kommission ska registrering ske direkt.
101

 Kommissionen 

har dock rätt att avisa ett initiativ om det anses vara oseriöst, kränkande eller uppenbart 

går emot EU:s värderingar.
102

 När ett initiativ har blivit registrerat ska det göras 

offentligt för allmänheten så en namninsamling kan påbörjas.
103

 Organisatörerna för 
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initiativet har då tolv månader på sig att få ihop de angivna en miljon underskrifterna.
104

 

Kommissionen understryker även i sitt lagförslag att bara för att ett initiativ godkänns 

för registrering är inte detta något som innebär en bekräftelse av det föreslagna 

initiativet.
105

 

4.3.5 Insamling av namnunderskrifter 

Hur insamlingen av namnunderskrifter ska genomföras var ett av det mest diskuterade 

ämnena i grönboken. De främsta frågorna var vilka villkor för var och hur underskrifter 

ska samlas in samt vilka krav som ska gälla för kontroll. Många av de svaranden på 

kommissionens grönbok ville inte ha några restriktioner angående var man kan samla 

namnunderskrifter. De flesta ansåg istället att man ska ha möjligheten att skriva under 

ett initiativ var som helst, även på internet.
106

 Kommissionen gick även på de 

svarandens linje och ansåg även de att namninsamling ska kunna ske på internet. En 

insamling på internet kräver dock högre krav på kontrollen av underskrifternas äkthet 

samt att kontrollen ska ske på liknande sätt i alla medlemsländer.
107

 För att skydda 

personliga uppgifter som lämnas vid insamling på internet föreslår kommission att det 

ska läggas fram tekniska specifikationer för att skydda personuppgifter. Innan dessa 

regler implementeras ska dock insamling på internet vara tillåten.
108

 

I fördragstexten anges endast att initiativ innebär att en miljon invånare kan gå samman 

och uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag inom deras befogenhet.
109

 Det 

nämns ingenting om vad en underskrift ska innehålla. Kommissionen menar i 

grönboken att länderna skulle kunna använda samma procedur som de använder i 

nationella medborgarinitiativ. Detta skulle dock kunna leda till att insamlandet skulle 

vara lättare i vissa medlemsländer. Vänder man dock på situationen och inför samma 

regler i hela EU, kan detta bli en administrativ börda för de länder som redan har ett 

                                                 
104

 COM (2010) 119 final, art. 5.4. 

105
 COM (2010) 119 final, s. 5. 

106
 COM (2010) 119 final, s. 3. 

107
 COM (2010) 119 final, s. 5. 

108
 COM (2010) 119 final, s. 6. 

109
 Art. 11.4 FEU. 



 

 
26 

medborgarinitiativ.
110

 I kommissionens lagförslag stadgas det att alla namnunderskrifter 

måste vara i enlighet med de specifikationer som anges i bilaga III.
111

 Specifikationerna 

i bilaga III är omfattande och utförliga samt innehåller flertalet obligatoriska plus ett par 

frivilliga fält som ska fyllas i av den som vill stödja ett initiativ. De uppgifter som är 

obligatoriska omfattas av för- och efternamn, stad, land, födelsedatum och plats, 

nationalitet, personnummer, nummer på antingen id-kort, pass eller 

socialförsäkringsnummer samt underskrift och datum. Förutom detta ska även den 

ansvarige för initiativet fylla i de uppgifter som skickades in till kommissionen för 

registrering samt datum för registrering, registreringsnummer och det föreslagna 

initiativets internetadress. 

4.3.6 Kommissionens kontroll och utredning av initiativet 

I sitt lagförslag lägger kommissionen fram en kontroll av initiativets tillträdesmöjlighet 

även innan alla en miljon namnunderskrifter har samlats in. Kommissionen säger att de 

ansvariga för initiativet ska, när 300 000 namnunderskrifter från minst tre 

medlemsstater har samlats in, skicka in en förfrågan angående tillträdesmöjligheten för 

initiativet. Kommissionen ska då under en tvåmånadersperiod granska förslaget och 

avgöra ifall det faller under deras behörighetsområde samt att ämnet berör ett område 

där lagstiftning kan godkännas för implementering i fördragen. När en sådan 

undersökning är klar ska beslutet meddelas till organisatörerna samt göras offentligt.
112

 

Kommissionen anser att det är en nödvändighet att kontrollera initiativet och undersöka 

ifall det kommer att kunna användas av kommissionen innan medlemsstaterna är 

tvungna att verifiera ifall alla underskrifter kan godkännas.
113

  

Ifall initiativet anses ha tillträdesmöjlighet och organisatörerna lyckas få ihop 1 miljon 

underskrifter och följt instruktionerna enligt förordningen, får förslaget läggas fram till 

kommissionen. Vid inlämningen av initiativet ska organisatörerna använda sig av den 
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förbestämda mallen (bilaga VIII) och bifoga kopior av alla underskrifterna. De ska även 

kunna, på kommissionens begäran, visa upp originalen av namnunderskrifterna.
114

 

När initiativet är formellt inlämnat till kommissionen ska detta direkt publiceras på 

deras internetsida. Kommissionen ska sedan inom fyra månader publicera ett utlåtande 

med deras slutsatser av initiativet, hur och om de tänker agera, och om ja, varför. 

Utlåtandet ska därefter meddelas till Europaparlamentet och rådet samt att den ska 

offentligöras.
115

 

4.4 Fördragsändringsförfarandet 

Den största nyheten angående fördragsförändring som Lissabonfördraget inför är att 

förfarandet kan vara olika beroende på vilken del av fördraget som ska förändras. 

Anledningen till detta är att försöka öka effektiviteten och det demokratiska inflytandet. 

Den bakomliggande tanken är att de konstitutionella bestämmelserna i fördraget om 

Europeiska unionen ska bli föremål för ett mer omfattande ändringsförfarande medan 

vissa bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätts får ett mindre 

omfattande ändringsförfarande. Detta för att stärka de konstitutionella bestämmelserna 

utan att bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska bli 

oproportionerligt svåra att ändra.
116

 

Europeiska rådet kan med enkel majoritet ta beslut om att sammankalla ett konvent för 

att granska de förändringar som föreslås. Detta dock efter att ha hört Europaparlamentet 

och rådet. Konventet ska bestå företrädare för de nationella parlamenten, 

medlemsstaternas stats- eller regeringschefer, Europaparlamentet och kommission. 

Konventet ska undersöka utkasten till ändringarna och ska med konsensus anta en 

rekommendation till en konferens mellan medlemsstaternas regeringar.
117

 Konferensens 

uppgift är att komma överens om ändringarna och dessa träder i kraft först sedan 

samtliga medlemsstater har ratificerat dem.
118

 Detta ordinarie ändringsförfarande liknar 
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i mångt och mycket det som fanns tidigare till skillnad från momentet där 

regeringskonferens måste föregås av ett konvent.
119

 

Den andra typen av ändringsförfarande, det förenklade, som introducerades i samband 

med Lissabonfördraget, delas upp i två olika förfaranden. Det första innebär att det 

Europeiska rådet enhälligt får besluta om ändringar. Dessa måste dock ligga inom 

området för fördraget om Europeiska unionens tredje del som rör unionens inre politik 

och inre åtgärder. Ett beslut får dock inte avse att utöka de befogenheter som unionen 

tilldelas i fördraget. Även att Europeiska rådet enhälligt kan bestämma om ändringar 

träder dessa ändringar inte i kraft förrän de har ratificerats av samtliga medlemsstater, i 

likhet med det ordinarie ändringsförfarandet.
120

 

Det andra förenklade ändringsförfarande som införs med Lissabonfördraget medför att 

det Europeiska rådet kan bemyndiga rådet att anta ett beslut med endast kvalificerad 

majoritet trots att fördragen kräver enhällighet. Detta får dock inte ske på beslut som har 

militära eller försvarsmässiga konsekvenser. Europeiska rådet kan på samma sätt 

bemyndiga rådet, trots att fördraget om Europeiska unionens funktionsätt anger att 

lagstiftningsakter ska antas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, 

att sådana akter ska antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
121
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5 Leder förändringarna till ökad demokrati 

De förändringar som infördes i och med Lissabonfördraget med syfte att demokratisera 

har inte bara tagits emot med öppna armar. Flertalet politiker utöver hela Europa har 

fört en debatt om förändringarna verkligen kommer ha den önskade effekten.   

5.1 Ökad makt för Europaparlamentet 

Förändringarna som leder till att Europaparlamentet får mer att säga till om samt att de 

tillsammans med rådet genomför det ordinarie lagstiftningsförfarandet leder till att de 

folkvalda i Europaparlamentet får mer makt. Detta leder till ökad demokrati eftersom 

mer makt läggs i händerna på de som unionsmedborgarna själv röstar fram och vill ha 

som deras företrädare. Dessa förändringar kan dock förtas genom andra förändringar 

som även de genomfördes i och med införandet av Lissabonfördraget.  

Lissabonfördraget öppnar för att utvidga EU ytterligare än de nuvarande 27 

medlemsstaterna.
122

 Europaparlamentet kommer dock fortsättningsvis bestå av 751 

platser där länderna kommer ha mellan 6 och 96 platser. Tyskland kommer dock att ha 

kvar sina 99 platser mandatperioden ut så parlamentet kommer bestå av 754 ledamöter 

fram till 2014.
123

 Scenariot att fler europeiska stater ansluter sig till EU känns därför 

inte alltför avlägset och kommer Europaparlamentet även då bestå av 751 ledamöter 

(754 till och med 2014) blir det ökade demokratiska inflytandet nedsatt för varje enskilt 

land. 

Den ökade makten för Europaparlamentet blir då enligt min åsikt ganska relativ. I 

jämförelse med tidigare får Europaparlamentet mer att säga till om inom fler områden, 

vilket gör att fler områden kommer påverkas av de folkvalda. Samtidigt kommer dock 

inflytandet för den enskilda individen i Europa bli mindre ifall fler och fler länder 

ansluter sig till EU. Jag anser att på så sätt förtas lite av den ökade makten för 

Europaparlamentet genom att möjligheterna för att gå med i unionen öppnas upp. 
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 Art. 49 FEU. 

123
 http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EUs-fordrag/Lissabonfordraget-andrar-EU-
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5.2 Mer ansvar för de nationella parlamenten 

Det utökade granskningsförfarandet för de nationella parlamenten utökar den inhemska 

påverkningen av EU och demokratin flyttar närmare unionsmedborgarna. De 

dokumenten som tillhandahålls för granskning utökas och subsidiaritetsgranskningen 

ska nu också ske innan lagförslaget röstas igenom. Den demokratiska påverkan för 

medlemsstaterna blir igenom detta större och de har mer att säga till om till skillnad från 

endast den efterhandskontroll som fanns innan införandet av Lissabonfördraget. I och 

med de ökade befogenheterna för Europaparlamentet förflyttas dock en del av de 

nationella parlamentens makt till EU. Detta medför på så sätt att trots att de nationella 

parlamenten får mer ansvar och mer att säga till om när det gäller lagförslag har de på 

samma sätt gett bort lite av den lagstiftningsmakt man hade. Vägt mot varandra leder 

detta till enligt min åsikt att de nationella parlamentens reella maktökning ej förändras 

avsevärt 

5.3 Medborgarinitiativet 

Medborgarinitiativet har fått blandat mottagande när det presenterades i samband med 

införandet av Lissabonfördraget. De inledande mål och bestämmelser om initiativet var 

knapphändiga och innehöll endast, som nämnts ovan, antalet underskrifter som skulle 

samlas in och att detta skulle ske från ett betydande antal medlemsstater. Sett till dessa 

kriterier anser jag att medborgarinitiativet ska vara något som ”vanliga” medborgare 

kan genomföra för att kunna påverka EU. När kommissionen publicerade sitt lagförslag 

för kriterier för att genomföra ett medborgarinitiativ ökade bördan betydligt för de som 

ville genomföra ett medborgarinitiativ. 

5.3.1 Minsta antalet medlemsstater 

Diskussionen angående hur många medlemstater som skulle definiera betydande fördes 

i både Europaparlamentets resolution och kommissionens grönbok. Kommissionens 

slutliga beslut, en tredjedel av medlemsstaterna, känns enligt min åsikt som en gräns 

som varken är för hög eller för låg. Gränsen gör att initiativet kommer spegla en stor del 

av unionens medlemsstaters ståndpunkt. En för låg gräns kan göra att endast en del av 

Europa representeras och initiativet kan bli mer av en lokal angelägenhet än ett initiativ 

som kan gynna hela unionen. 
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5.3.2 Antalet underskrifter per medlemsstat och minimiålder 

Gränsen som krävs för att en medlemsstat ska räknas in i den tredjedelen som behövs 

måste vara proportionerlig på något sätt. Detta konstaterar även kommissionen då man i 

grönboken förkastar förslaget med att ha en konstant gräns oavsett medlemsstat. Efter 

svaren från grönboken ansågs även det föreslagna alternativet att använda 0,2 % av 

invånarantalet som en alltför hög gräns. Valet blev istället att använda en faktor (750) 

som multipliceras med medlemsstatens platser i Europaparlamentet. Denna lägre gräns 

anser jag kan vara ett bra proportionerligt värde. Detta på grund av att det jämnar ut den 

tidigare presenterade gränsen för antalet medlemsstater som måste vara representerade. 

Därmed kan dessa två gränser tillsammans leda till att ett initiativ kräver ett större 

geografisk stöd, men utan att detta innebär en oproportionerlig börda för 

organisatörerna. 

Den åldersgräns för att kunna stödja ett initiativ som kommissionen lägger fram anser 

jag vara den mest praktiska utan att den försvårar för någon av medlemsstaterna. En 

åldersgräns som följer den gräns som krävs för att rösta i Europaparlamentsvalet är 

enligt min åsikt det mest lämpliga. Får man i sitt hemland påverka EU genom att rösta i 

Europaparlamentsvalet ska man även enligt mig kunna påverka genom att stödja ett 

medborgarinitiativ.   

5.3.3 Innehållet i ett initiativ och registrering 

Innehållet i ett initiativ måste vara utförligt men inte så att det gör ett initiativ allt för 

svårt att skapa. De kriterier som ett initiativ måste uppfylla enligt kommissionens 

lagförslag är i min åsikt klart rättfärdigade för att inte alltför många initiativ ska 

registreras och seriositetsnivån ska sjunka. Detta motverkas också i och med att 

kommissionen har möjlighet att avvisa ett initiativ ifall det anses kränkande, oseriöst 

eller uppenbart kränka EU:s värderingar. 

Ett krav på registrering av ett initiativ tror jag även kan gynna organisatörerna. Efter 

registrerings görs också initiativet offentligt i kommissionens register för 

medborgarinitiativ. På så sätt kan detta leda till att ett initiativ får fler anhängare då 

organisatörerna får ytterligare en plattform där deras initiativ görs tillgängligt.  
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5.3.4 Insamlande av namnunderskrifter 

Insamlingen av namnunderskrifter har varit väldigt omdiskuterad bland annat angående 

hur omfattande arbetet ska vara och hur underskrifterna ska kunna verifieras. I dagens 

samhälle anser jag att det är ett måste att man ska kunna ansluta sig till ett 

medborgarinitiativ på internet. Detta var även åsikten av flertalet av de svaranden på 

grönboken och en linje som kommissionen gick på i sitt lagförslag. Kommissionen 

föreslår även att det ska läggas fram tekniska specifikationer för insamling på internet. 

Detta för att skydda de personuppgifterna som inkommer vid insamlingen. Ett sådant 

skydd anser jag måste kunna garanteras för att någon överhuvudtaget ska vara villig att 

lämna ifrån sig uppgifter och ansluta sig till ett initiativ.  

Däremot kan man diskutera ifall kravet på uppgifter som måste samlas in per 

underskrift kanske är i det mesta laget. De uppgifter som är obligatoriska omfattas av 

för- och efternamn, stad, land, födelsedatum och plats, nationalitet, personnummer, 

nummer på antingen id-kort, pass eller socialförsäkringsnummer samt underskrift och 

datum. Detta medför enligt min åsikt att medborgare kan bli mer och mer restriktiva att 

stödja ett initiativ eftersom de tvingas ge ut såpass omfattande information. Vänder man 

dock på situationen kan detta ge en ytterligare ”sållning” bland de initiativ som kan 

anses vara oseriösa eftersom medborgare endast kommer att stödja de organisatörer som 

de känner till eller de som ger ett seriöst intryck. Ett sådant tankesätt blir dock till 

nackdel för de mindre organisatörer som jobbar för att få igenom ett initiativ. 

5.3.5 Kommissionens kontroll och utredning 

Kontrollen av initiativets tillträdesmöjlighet när 300 000 namnunderskrifter har samlats 

in från tre medlemsstater anser jag vara en bra funktion som minimerar att förslag som 

ej kommer att kunna implementeras i fördragen leder ända fram till en slutlig kontroll 

av kommissionen. Kommissionen motiverar även kontrollen med att medlemsstaterna 

ska undvika att behöva kontrollera och verifiera namnunderskrifterna för ett initiativ 

som ej kommer att kunna gå igenom. 

När organisatörerna har samlat in en miljon namnunderskrifter från nio medlemsstater 

och dessa har verifierats kan initiativet skickas in till kommissionen. Kommissionens 

kontroll ska inom fyra månader ge ett utlåtande angående initiativet. Denna relativt 

korta tid är något som enligt mig är en positiv sida. Det innebär att hela processen från 
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att ett initiativ registreras till kommissionen ger sitt utlåtande ej ska ta mer än cirka ett 

och ett halvt år. När processtiden är så pass kort gynnar det enligt mig förslag som 

innehåller förändringar som är aktuella och bör införas omgående.  

En nackdel för organisatörerna är att man inte har någon som helst säkerhet att 

kommissionen kommer agera angående just deras förslag. Det är dock omöjligt för 

kommissionen att garantera något när de inte har läst och granskat förslaget till fullo. 

Rent teoretiskt är det omöjligt att få några garantier, men det jag anser är att 

organisatörerna kanske måste ha något mer att se fram emot än att kommissionen ska 

granska deras förslag. Detta med tanke på de höga krav som finns för att ens lägga fram 

ett initiativ samt den tid och pengar organisatörer har lagt ner. De kontroller både vid 

registrering och vid undersökningen om tillträdesmöjligheten måste kunna leda till att 

de som passerar dessa två delmål måste kunna garanteras något mer än en granskning av 

kommissionen. 

5.3.6 Sammanfattning 

Det kan ganska enkelt konstateras att den föreslagna förordningen höjer kraven rejält på 

de som vill få igenom ett medborgarinitiativ i förhållande till den beskrivning som följer 

av fördragstexten. Frågan är då om de införda kraven och restriktionerna kan anses som 

rättfärdigande och inte inskränka fördragstexten så mycket att det i princip kan ses som 

en fördragsändring.  

De krav som sätts på organisatörerna i och med den föreslagna förordningen är höga 

men mycket av dem anser jag är behövliga. Visst kan det anses att de är alltför höga, 

men hade det införts alltför låga krav tror jag att medborgarinitiativet skulle bli en 

funktion som kan missbrukas. För att minimera missbruk krävs ett högt krav på de 

organisatörer som vill införa och leda ett initiativ. Detta kommer enligt mig vara på 

bekostnad av medborgare som vill stödja ett initiativ.  

Kravet på uppgifter som en namnunderskrift ska innehålla tycker jag däremot 

inskränker fördragstexten på ett kraftigare sätt. De medborgare som vill stödja ett 

initiativ tror jag kommer vara väldigt restriktiva med tanke på de uppgifter de måste 

lämna ut för att en namnunderskrift ska räknas. Som nämnts ovan kan detta gynna de 

seriösa och välkända organisatörerna men är till nackdel för de mindre och inte lika 

välkända. 
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De utökade kraven på organisation kan leda till att medborgarinitiativet kan bli en form 

för lobbyverksamhet för större företag. Organisatörerna kommer enligt min egen åsikt 

vara tvungna att söka finansiärer och investerare för att kunna genomföra ett 

medborgarinitiativ. Större företag kommer säkerligen då ta chansen att stödja de 

initiativ som kommer att gynna just deras marknad och marknadsandelar. 

Kommissionen verkar dock vilja motverka detta genom att organisatörerna vid 

registrering ska ange finansiering.  

Slutligen anser jag att de införda kriterierna för medborgarinitiativet inskränker 

fördragstexten kraftigt, men ändå inte till den gräns att det kan anses som en 

fördragsändring. Den föreslagna förordningen kommer att försvåra för organisatörerna 

av ett medborgarinitiativ och realiteten kommer skilja mycket från de lovande ord som 

stadgas i art. 11.4 FEU. Däremot anser jag att inget av de införda kriterier eller krav 

som krävs för ett medborgarinitiativ är för oproportionerliga utan att de kan rättfärdigas 

genom både krav på seriositet och minimering av risken för förfalskning av 

namnunderskrifter.  

5.4 Fördragsändringsförfarandet 

Det förändrade fördragsändringsförfarandet medför inte enligt min åsikt någon enorm 

skillnad i demokratin inom EU. Visserligen leder förändringarna till att 

Europaparlamentet i större utsträckning kan komma överrens om hur ändringen ska gå 

till beroende på vilken typ av förändring som är på tal. Detta är något som 

unionsmedborgarna indirekt kan påverka genom sitt val av ledamöter till 

Europaparlamentet. Däremot anser jag förändringen ger mer av en effektivisering då 

vissa artiklar kan ändras snabbare för att följa behovet av en modifierad lagstiftning. 
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6  Slutsats 

Diskussionerna kring de införda demokratiska förändringarna kan, som nämnts ovan, 

möjliggöra varierande slutsatser angående förändringarna. De lovande orden i 

fördragstexten behöver inte alls leda till den utlovade ökade demokratiska effekten utan 

kan ha helt motsatt effekt. 

Förändringarna kommer säkerligen ha effekt men enligt mig troligtvis inte den effekten 

som många trodde och hoppades på. Europaparlamentets ökade makt i 

lagstiftningsförfaranden inom flera områden kan ses som ett ökat demokratiskt 

inflytande då parlamentet väljs av unionsmedborgarna. Den reella demokratiska 

ökningen blir dock mycket mindre eftersom Europaparlamentet får mer makt på 

bekostnad av de nationella parlamentens förlorade makt inom vissa områden. 

Den stora nyheten, medborgarinitiativet, blir däremot en mer klar ökning i det 

demokratiska inflytandet inom EU. Detta den föreslagna förordningen till trots. 

Inflytandet kommer inte enligt mig bli lika stort som fördragstexten gav förhoppningar 

på, men införandet kommer garanterat leda till att initiativ kommer lämnas till 

kommissionen. De föreslagna kraven försvårar möjligheten att lämna in ett 

medborgarinitiativ men förordningen är välmotiverad och kraven är proportionerliga så 

någon fråga om en fördragsändring är det inte enligt mig. För varje inlämnat initiativ är 

detta en ökning i unionsmedborgare som väljer att påverka EU, genom att utnyttja 

denna nya möjlighet. Kvar att se är dock i vilken omfattning initiativ kommer lämnas in 

och hur kommissionen agerar med de inlämnande initiativen. Något som ska klargöras 

är dock att den förslagna förordningen är just ett förslag och måste antas innan den 

börjar verka. 

Sammanfattningsvis anser jag att de införda och föreslagna förändringarna kommer öka 

det demokratiska inflytandet, men kanske inte i den mån som hoppats främst med tanke 

på den föreslagna förordningen. Däremot är min åsikt att möjligheten till demokratiskt 

inflytande bland unionsmedborgarna ökar mer än den reella påverkan kommer att göra. 
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