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Vilken roll har Europeiska rådets, Europeiska unionens rådets, Europeiska
kommissionens samt Europaparlamentets i lagstiftningsförfarande?

Enligt fördraget om Europeiska unionen (senare FEU) Europeiska rådet ska ge
unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna
politiska riktlinjer (0,5p). Det ska inte ha något lagstiftande funktion (0,5p).
Europeiska rådet kan dock delta till lagstiftningsprocess som appellationsdomstol
enligt Fördrag om Europeiska unionens förarbete (senare FEUF) (0,5p), om
rådsmedlem anser att ett utkast till direktiv skulle negativt påverka grundläggande
aspekter av medlemsstatens straffrättsliga system (0,5p). I detta fall kan europeiska
rådet besluta med konsensus att hänskjuta utkastet till rådet. Där finns också
möjlighet för fördjupat samarbete på grundval av utkastet till direktiv om ingen
enighet uppnås och minst nio medlemsstater önskar upprätta det. (0,5p) Europeiska
rådet har ändå traditionellt haft möjlighet att ändra på fördragen (0,5p).

Kommissionens uppgift är att driva unionens allmänna intresse genom att initiera
lagstiftning (0,5p). Lagstiftningsakter kan enbart ges på kommissionens iniativ (1p),
men det har inte helt obegränsad monopolställning till det (0,5p). Till exempel
medborgare kan uppmana kommission att ge förslag till lagstiftningsåtgärder (0,5p).
Före slutligt lagförslag kan kommission ge ut grönbok där problemet presenteras
och alternativa handlingsförslag framläggs och därefter vitbok, som innebär
konkreta analyser och lösningar (1p).

Enligt FEU, delar Europeiska unionens råd tillsammans med europaparlamentet
lagstiftningsmakten (1p). Om lagstiftning handlas i ordinarie lagstiftningsförfarande,
lägger kommissionens lagstiftningsförfarande för både parlamentet och rådet. Efter
det sänder parlamentet sin ståndpunkt till rådet. Om rådet godkänner det, blir
lagstiftningsakten intagen (0,5p). Rådet kan också utarbeta en egen ståndpunkt och
sända den till parlament för andra behandling (0,5p).

I andra behandlingen kan parlamenten godkänna rådets ståndpunkt då ges
lagstiftningsakten i den lydelse som motsvarar rådets ståndpunkt. Om parlamenten
inte godkänner rådets ståndpunkt, anses lagstiftningsakten icke-antagen (0,5p).
Parlamenten kan också ännu föreslå ändringar vilket rådet kan inom 3 månader
godkänna med kvalificerad majoritet eller inte godkänna då slaget skickas till en



förlikningskommitté(0,5p). Förlikningskommitté har sex veckor tid att nå enighet
annars anses lagstiftningen icke-antagen. (0,5p)

Sammanfattningsvis har europeiska rådet inte lagstiftande makt, rådet och
europaparlamentet har den lagstiftande makten och kommissionen föreslår ny
lagstiftning.


