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Hva er EU?
Den europeiske union - EU - er et unikt samarbeid som
oppstod etter annen verdenskrig med ett hovedmål:
å hindre at europeiske stater igjen skulle gå til krig mot
hverandre. I over et halvt århundre har EU sikret fred
og velstand i Europa. EU har innført en felles europeisk
valuta (euroen), et indre marked uten grenser, er en
av verdens største handelspartnere og er ledende på
områder som miljøvern og bistand.
EU skiller seg fra annet internasjonalt samarbeid blant
annet ved måten felles beslutninger tas på.
EU er verken en føderasjon som USA eller en
samarbeidsorganisasjon som FN. Dette innebærer at
EUs medlemsland forblir uavhengige, men at enkelte
avgjørelser tas ved kvalifisert flertall.

På denne måten oppnår landene en styrke og
innflytelse de ikke kunne ha oppnådd hver for seg.
I denne brosjyren får du informasjon om hvordan EU
er bygd opp og fungerer. I kapittel 2 går vi gjennom
EUs historie. Vi ser spesielt på traktatene, som legger
grunnlaget for all virksomhet i EU. Traktatene styrer
beslutningsprosedyrene og er nærmere omtalt i
kapittel 3. Deretter følger en oversikt over de viktigste
institusjonene i EU: Europaparlamentet, Ministerrådet
(og Det europeiske råd), Europakommisjonen og EFdomstolen. EU består også av en rekke andre
institusjoner, og mange av disse er omtalt i kapittel 8. I
kapittel 9 ser vi på Norges forhold til EU som i stor grad
bygger på EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

Miljøutfordringene kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. EU jobber aktivt for å begrense klimautslippene.
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EUs historie

Det europeiske kull- og stålfellesskapet blir opprettet. Dette er forløperen til EU.

Den 9. mai 1950 holdt den daværende franske
utenriksministeren Robert Schuman en tale hvor han
skisserte en politisk plan for Europa. Dette regnes som
starten på den europeiske integrasjonsprosessen som
har ført frem til dagens EU. Den 9. mai blir derfor kalt
Europadagen og blir markert hvert år i EU.
Schumans initiativ la grunnlaget for etableringen av
Det europeiske kull- og stålfellesskap. Her dannet
Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og
Luxemburg et felles marked for kull og stål. Kontrollen
over kull- og stålproduksjonen ble lagt til en felles
myndighet, og tanken var å gjøre en ny krig praktisk
talt umulig.
De seks medlemslandene gikk videre med samarbeidet
i 1957 da EEC og EURATOM ble opprettet med
undertegningen av Roma-traktatene. EURATOM
(European Atomic Energy Community) var et samarbeid
om atomteknologi, mens EEC (European Economic
Community) la grunnlaget for et felles marked for en
rekke varer og tjenester. 1. juli 1968 fjernet de seks
landene toll på handel seg imellom, og man begynte
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å utvikle en felles politikk på ulike områder – særlig
knyttet til handel og landbruk – i løpet av 1960-årene.
Den 1. januar 1973 gikk Storbritannia, Irland og
Danmark inn i samarbeidet. Samtidig utviklet det seg
videre, blant annet på områder knyttet til regional- og
miljøpolitikk. Det europeiske regionale utviklingsfondet
ble etablert i 1975.
På begynnelsen av 1970-tallet ble planene for et
tettere økonomisk samarbeid lansert, blant annet
begynte man å diskutere muligheten for en monetær
union. På samme tid valgte imidlertid USA å avvikle
dollarens konvertibilitet i gull. Dette ledet til en periode
med stor ustabilitet i verdens pengemarkeder, og
situasjonen ble ytterligere forverret av oljekrisene i
1973 og 1979.
Innføringen av Det europeiske monetære system
(EMS) i 1979 bidro til å stabilisere valutakursene og
hjelpe medlemslandene til å føre en stram økonomisk
politikk.
I 1981 ble Hellas medlem av EF, etterfulgt av Spania
og Portugal i 1986. Dette gjorde det enda viktigere å

innføre strukturprogrammer for å redusere økonomiske
ulikheter mellom de 12 medlemslandene.
Samtidig begynte EF å spille en stadig større rolle
på den internasjonale arenaen. EF signerte en rekke
konvensjoner om handel og bistand (Lomé I, II, III og IV,
1975-1989) som førte til Cotonou-avtalen i 2000.
Slike avtaler gjør at EU som verdens ledende
handelsallianse kan opptre enhetlig internasjonalt.
Økonomiske nedgangstider førte med seg en bølge av
pessimisme i begynnelsen av 1980-årene. Men nettopp
de økonomiske utfordringene var bakgrunnen for
Kommisjonens initiativ til å realisere det indre marked.
Kommisjonens president, Jacques Delors, publiserte
en hvitbok om dette i 1985 der det ble lagt opp til å
fullføre det indre marked innen 1993. EF vedtok dette i
forbindelse med Enhetsakten som ble signert i februar
1986 og som trådte i kraft i juli året etter.
Europas politiske landskap ble dramatisk endret med
Berlinmurens fall i 1989. Tyskland ble gjenforent den
3. oktober 1990, og de østeuropeiske landene innførte
demokrati etter hvert som de brøt med Sovjetunionen.
I desember 1991 opphørte også Sovjetunionen å
eksistere som stat.
Også EU forandret seg dramatisk i denne perioden.
I 1991 ble Maastrichttraktaten vedtatt, og med den
ble det innført nye former for samarbeid mellom
medlemsstatenes regjeringer. Det ble dannet en felles
utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) samt et politiog justissamarbeid. Med det allerede eksisterende
samarbeidet fikk man dermed tre ulike politikkområder
– ofte omtalt som tre søyler (se figur). Til sammen
utgjør de Den europeiske union (EU).

EU fortsatte å utvikle seg i løpet av 1990-årene og inn
i det nye årtusenet. 1. januar 1995 ble Sverige, Finland
og Østerrike medlemmer av EU, og 10 østeuropeiske
land fikk etter hvert status som kandidatland. Den
1. mai 2004 ble Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia,
Slovenia, Estland, Latvia, Litauen, Malta og Kypros EU
medlemmer. Den 1. januar 2007 ble også Romania og
Bulgaria medlemmer
Traktatverket i EU ble også revidert denne perioden, med
Amsterdam-traktaten i 1997 og Nice-traktaten i 2001.
Den største endringen for folk flest var nok innføringen
av euroen. Den 1. januar 2002 ble euromynter og
eurosedler satt i distribusjon i 12 EU-land.
EU har fått merke konsekvensene av globaliseringen
– både på godt og vondt. På Det europeiske råds
møte i Lisboa i 2000 ble det lansert en strategi for
å gjøre EU mer konkurransedyktig og modernisere
medlemslandenes økonomi. Lisboa-prosessen legger
opp til større satsning på innovasjon og kunnskap og
åpner for mer konkurranse på flere områder.
På Det europeiske råds møte i juni 2004 ble EUs
medlemsland enige om en grunnlovstraktat for
Unionen. Målet med denne er å forenkle avtaleverket
EU bygger på og gjennomføre en rekke reformer for å
gjøre EUs institusjoner bedre tilpasset en union med
27 eller flere medlemsland.
Grunnlovstraktaten utvider bruken av kvalifiserte
flertallsavgjørelser, setter begrensninger på antall
kommissærer og parlamentsmedlemmer og
introduserer også en felles utenriksminister.
Grunnlovstraktaten ble imidlertid avvist ved
folkeavstemninger i Frankrike og Nederland, og
EU vurderer nå ulike alternativer for hvordan man
skal gå frem videre. I forbindelse med feiringen
av Romatraktatens 50-årsjubileum undertegnet
EUs ledere en erklæring, kalt Berlin-erklæringen.
I denne heter det at EUs medlemsland er enige om
å skape et felles grunnlag for EU innen valget til
Europaparlamentet i 2009, uten å eksplisitt nevne en
ny traktat.
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EUs traktater
•
•
•

Traktaten om Det europeiske kull- og stålfellesskapet (EKSF). Ble undertegnet den
18. april 1951 i Paris. Trådte i kraft den 23. juli 1952 og utløp den 23. juli 2002.
Traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC). Også kalt
Romatraktaten. Ble undertegnet 25. mars 1957 og trådte i kraft 1. januar 1958.
Traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM). Ble
underskrevet samtidig med Romatraktaten.

Traktatene har blitt revidert og fornyet av
• Enhetsakten. Ble underskrevet i februar 1986
og trådte i kraft den 1. juli 1987. Denne dannet
grunnlaget for en fullføring av det indre marked.
• Traktaten om Den europeiske union
(Maastrichttraktaten). Ble underskrevet i
Maastricht den 7. februar 1992 og trådte i
kraft den 1. november 1993. Innebar blant
annet etableringen av en felles utenriks- og
sikkerhetspolitikk og et tettere samarbeid innen
politi- og justispolitikk.
• Amsterdamtraktaten.
Ble
underskrevet
2. oktober 1997 og trådte i kraft 1. mai 1999.
Europaparlamentet fikk en sterkere stilling, og det
samme gjorde Kommisjonens president.
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•

•

Nicetraktaten. Ble signert den 26. februar
2001 og trådte i kraft 1. februar 2003. En ny
stemmevektsfordeling i Ministerrådet ble vedtatt,
maksimum antall kommissærer ble satt til 27.
Charteret om grunnleggende rettigheter skal
garantere hver enkelt EU-innbyggers rettigheter
i forhold til EUs institusjoner og lovgivning.
Charteret ble vedtatt som en politisk erklæring på
Nice-toppmøtet i desember 2000 og var en del av
forslaget til grunnlovstraktat.

1. Søyle

2. Søyle

3. Søyle

Fellesskapsområdet
(omfatter de
fleste politikkområder)

Felles utenriksog sikkerhetspolitikk

Politiog
justissamarbeid

Beslutningsprosedyrer
Det er traktatene som legger grunnlaget for hvordan
beslutninger skal tas i EU. Hver eneste nye EU-lov skal
bygge på en bestemt artikkel i traktaten, noe som
kalles lovgivningens rettsgrunnlag. Dette bestemmer
hvilken lovgivningsprosedyre som skal følges. De
tre viktigste prosedyrene er medbestemmelse,
konsultasjon og godkjenning.

Medbestemmelsesprosedyren
Dette er den vanligste måten å vedta nye lover på i EU.
Under denne prosedyren har Parlamentet
lovgivende makt på linje med Rådet. Kommisjonen
sender forslaget sitt til begge institusjoner, som på sin
side behandler forslaget opp til to ganger.

Hvis Parlamentet og Rådet ikke blir enige etter to
behandlinger av forslaget, innkalles et forliksutvalg
som består av et likt antall representanter fra
Rådet og Parlamentet, i tillegg til representanter
fra Kommisjonen. Når utvalget har kommet frem til
enighet, sendes den godkjente teksten til Parlamentet
og Rådet for en tredje behandling før den eventuelt
endelig vedtas.
Medbestemmelsesprosedyren brukes på en rekke
områder, blant annet i saker som angår det indre
marked, etableringsrett, sysselsetting, tollsamarbeid,
utdanning, kultur, helse, miljø, forskning og
forbrukerspørsmål.

Slik virker EU





Slik virker EU

Konsultasjonsprosedyren

•

Ved en konsultasjonsprosedyre sender Kommisjonen
forslaget sitt både til Rådet og Parlamentet, men det er
Rådet som offisielt ber om Parlamentets mening. Også
andre instanser kan bli involvert som for eksempel Den
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen.

•

I hvert enkelt tilfelle kan Parlamentet godkjenne
forslaget, forkaste det eller be om endringer. Hvis
Parlamentet ber om endringer, vil Kommisjonen
vurdere dette før et nytt utkast blir sendt til Rådet.
Rådet gjennomgår deretter det nye forslaget og kan
enten vedta det eller komme med ytterligere endringer.
Rådet har bare mulighet til å endre Kommisjonens
forslag ved en enstemmig beslutning.
Konsultasjonsprosedyren blir blant annet brukt i
forbindelse med politisamarbeid og rettslig samarbeid
i straffesaker, revisjon av traktatene, landbruk,
transport,
konkurranseregler,
skattemessige
bestemmelser, økonomisk politikk, visum-, asyl og
innvandringspolitikk.

Direktiver: Rettes til medlemslandene og er
bindende slik at målsettingen må innfris, mens det
er opp til hvert medlemsland å avgjøre hvordan.
Beslutninger: Gjelder i enkeltsaker og er bindende
for dem de er rettet mot.
Henstillinger og uttalelser: Er ikke bindende, men
kun en oppfordring til dem de er rettet mot.

•

Tre råd i Europa – hvem gjør hva?
•

•

Godkjenning
Godkjenning innebærer at Rådet skal ha Parlamentets
godkjennelse for å kunne treffe visse viktige
beslutninger. Her gjelder samme prosedyre som
ved konsultasjon, men Parlamentet kan ikke endre
et forslag. Det kan enten godkjenne eller forkaste
forslaget. En godkjennelse krever absolutt flertall
under avstemningen.
Denne prosedyren blir blant annet brukt i forbindelse
med opptak av nye medlemsland, visse internasjonale
avtaler, endring av vedtektene for Den europeiske
sentralbank, strukturfondene og utjevningsfondene.

Forskjellige typer avgjørelser
Etableringen av felles regler skjer på ulike måter.
• Forordninger: Rettsakter som gjelder umiddelbart
i medlemslandene. De kan sammenlignes med et
lands egne lover.

•

Rådet for den europeiske union
(Ministerrådet)
Består av ministere fra alle EUs
medlemsland. Rådet møtes regelmessig
for å ta beslutninger og vedta EU-lover.
Sammensetningen av rådet avhenger av
saksfelt. Hvis rådet drøfter fiskerispørsmål,
er det medlemslandenes fiskeriministere
som deltar.
Det europeiske råd (EU-toppmøtene)
Består av alle EU-landenes stats- og
regjeringssjefer, samt Europakommisjonens
president. Det europeiske råd møtes
normalt fire ganger i året for å drøfte EUs
overordnede politikk og EUs utvikling. Dette
er EUs øverste politiske organ, og møtene
kalles ofte EU-toppmøter.
Europarådet
Dette er ikke en EU-institusjon. Europarådet
er en mellomstatlig organisasjon som
blant annet har som formål å beskytte
menneskerettighetene, fremme Europas
kulturelle mangfold og bekjempe sosiale
problemer. Europarådet ble opprettet i 1949
og noe av det første det gjorde var å utarbeide
Den europeiske menneskerettskonvensjon.
For å gi innbyggerne mulighet til å bruke
rettighetene i Konvensjonen, ble Den
europeiske menneskerettsdomstol opp
rettet. Europarådet har nå 46 medlemsland,
inkludert de 27 EU-landene.
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Europaparlamentet: folkets stemme
Fakta
Rolle:
Møter:
Adresse:
Tlf.
Internett:

EUs direkte valgte lovgivende institusjon Neste valg: Juni 2009
Månedlige plenumsmøter i Strasbourg, utvalgsmøter og supplerende møter i Brussel
Plateau du Kirchberg, BP 1601, L-2929 Luxembourg
(352) 43 00-1
www.europarl.europa.eu

Europaparlamentet ble opprettet i 1950-årene og er
den eneste overnasjonale organisasjon som velges
ved alminnelige direkte valg. Parlamentsmedlemmene
(MEP’ene) har blitt direkte valgt siden 1979, og det
holdes valg hvert femte år i hvert enkelt medlemsland.
På denne måten ivaretar Parlamentet interessene til
over 490 millioner innbyggere. Dagens parlament
ble valgt i juni 2004 og har etter siste utvidelse
785 representanter fra alle 27 EU-land. Omtrent en
tredjedel av representantene er kvinner.
Medlemmene av Europaparlamentet sitter ikke
sammen i nasjonale delegasjoner, men i europeiske
politiske grupper. Til sammen representerer MEP’ene
et stort spekter av forskjellige meninger om europeisk
integrering; fra de sterke tilhengerne av et føderalt EU
til de meget euroskeptiske.
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Hva gjør Parlamentet?
Parlamentet har tre hovedoppgaver:
• Vedtar europeiske lover i samarbeid med
Ministerrådet
• Utøver demokratisk kontroll av alle EUinstitusjonene
• Deler budsjettmyndigheten med Ministerrådet
1. Vedtar europeiske lover
Den
vanligste
lovgivningsprosedyren
er
«medbestemmelsesprosedyren» (se kapittel 3). Her
stiller Europaparlamentet og Ministerrådet på lik linje.
På noen områder (som landbruk, økonomisk politikk,
visum- og innvandringspolitikk) har Ministerrådet
enerett til å vedta lover, men det må likevel konsultere
Parlamentet. Ved viktige politiske og institusjonelle
beslutninger, kreves Parlamentets samtykke. Dette
gjelder for eksempel opptak av nye medlemsland i EU.
Parlamentet kan også være en pådriver for ny
lovgivning. Når det går igjennom Kommisjonens årlige
arbeidsprogram, kan det be Kommisjonen legge frem
forslag til lover Parlamentet mener vil være relevante.
2. Utøver demokratisk kontroll
Parlamentet utøver demokratisk kontroll over de andre
EU-institusjonene. Dette skjer på flere måter.
Parlamentet har en viktig rolle ved utnevnelse av ny
Kommisjon. Medlemslandene foreslår kommissærer,
men Parlamentet må godkjenne utnevnelsen.
Parlamentet utspør hver kandidat individuelt, også
Kommisjonens kommende president. Deretter
stemmer Parlamentet om hvorvidt det kan godkjenne
Kommisjonen i sin helhet.
I hele mandatperioden er Kommisjonen politisk ansvarlig
overfor Parlamentet som kan vedta et «mistillitsvotum»
og dermed tvinge hele Kommisjonen til å gå av.
Mer generelt utøver Parlamentet demokratisk kontroll
ved å gå gjennom diverse rapporter fra Kommisjonen.

Hans-Gert Pöttering ble valgt til president i Europaparlamentet
i 2007.

Parlamentarikerne stiller dessuten regelmessig
spørsmål til Kommisjonen som på sin side er lovpålagt
å besvare dem.
Parlamentet overvåker også Ministerrådets arbeid.
Medlemmene stiller jevnlig spørsmål til Ministerrådet,
og formannen for Ministerrådet deltar i plenumsmøtene
og i viktige debatter. Parlamentet kan undersøke klager
fra innbyggerne og sette opp granskingskommisjoner.
Parlamentet kan også komme med innspill til EUtoppmøtene (Det europeiske råds møter). I begynnelsen
av hvert toppmøte får Parlamentets president anledning
til å legge frem Parlamentets synspunkter på aktuelle
saker og poster på toppmøtets dagsorden.
3. Budsjettmyndigheten
Parlamentet og Ministerrådet vedtar i felleskap EUs
årlige budsjett. Parlamentet drøfter budsjettet i to
påfølgende lesninger, og budsjettet kan ikke tre i kraft
før det er underskrevet av Parlamentets president.
Parlamentets Budsjettkontrollutvalg overvåker hvordan
budsjettet blir brukt, og hvert år avgjør Parlamentet
om det vil godkjenne Kommisjonens bruk av fjorårets
budsjett.
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Hvordan arbeider Parlamentet?
Parlamentets arbeid er delt opp i to hovedområder:
• Forberedelse av plenumsmøtene. Dette skjer
under møter i de forskjellige parlamentariske
fagkomiteene. Det er i alt 20 ulike komiteer, og
sammensetningen av disse avspeiler Parlamentets
struktur. Komiteene møtes en eller to ganger i
måneden i Brussel, og møtene er offentlige. Her
behandler MEP’ene forslag fra Kommisjonen.
Resultatet fra arbeidet i komiteene legges senere
frem for plenumsmøtene. Sakene på dagsorden
diskuteres også i de politiske gruppene, som møtes
i uken før og under plenumsuken.
•

Plenumsmøtene. Det er under disse møtene
Parlamentet fatter sine vedtak. Plenumsmøtene
holdes hver måned i Strasbourg. Seks ganger i året
holdes det dessuten «mini-plenumsmøter» i Brussel.
På plenumsmøtene gjennomgår Parlamentet
forslag om lovgivning og stemmer over eventuelle
endringer. Deretter tar Parlamentet stilling til
hele lovteksten. Andre punkter på dagsordenen
kan være drøfting av rapporter fra Ministerrådet
eller Kommisjonen, eller aktuelle spørsmål om
europeiske eller internasjonale forhold.

MEP’enes arbeidssteder
Parlamentarikerne har altså flere arbeidssteder.
Forberedelse av plenumsmøtene foregår i hovedsak
i Brussel, mens selve plenumsmøtene finner sted i
Strasbourg. MEP’ene tilbringer også mye tid i sine
respektive valgkretser i hjemlandet. Parlamentets
administrasjon
(Generalsekretariatet)
ligger
i
Luxemburg.

Fordelingen av mandater pr. land
Belgia
Bulgaria
Den tsjekkiske republikk
Danmark
Tyskland
Estland
Hellas
Spania
Frankrike
Irland
Italia
Kypros
Latvia
Litauen
Luxembourg
Ungarn
Malta
Nederland
Østerrike
Polen
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sverige
Storbritannia
Total (maks)

De 785 parlamentarikerne blir direkte valgt av EUs innbyggere.
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2007-2009
24
18
24
14
99
6
24
54
78
13
78
6
9
13
6
24
5
27
18
54
24
35
7
14
14
19
78
785

Ministerrådet – medlemslandenes stemme
Fakta
Rolle:
Medlemmer:
Formannskap:
Møter:
Adresse:
Tlf.
Internett:

EUs lovgivende (på noen områder utøvende) myndighet; representerer medlemslandene
Én minister fra hvert EU-land
Roterer mellom medlemslandene hvert halvår
I Brussel, unntatt i april, juni og oktober, hvor møtene holdes i Luxemburg
Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Bruxelles
(32-2) 285 61 11
www.consilium.europa.eu

Ministerrådet er sammen med Europarlamentet EUs
besluttende organ. Rådet er medlemslandenes organ
og består av én minister fra hvert medlemsland.
Hvilke ministere som møtes avhenger av saksfelt. Hvis
Rådet for eksempel drøfter miljøspørsmål, deltar alle
medlemslandenes miljøministere.

Alle ministere i Rådet har myndighet til å forplikte seg
på sine regjeringers vegne. Hver minister i Rådet er
også politisk ansvarlig overfor sitt nasjonale parlament
og innbyggerne i landet han eller hun representerer.
Dette gir Rådets avgjørelser demokratisk legitimitet.

Når Rådet skal behandle utenrikspolitiske saker, møtes
ministere i Rådet for generelle anliggender (the General
Affairs and External Relations Council). Her møter
som regel utenriksministere fra medlemslandene.
Rådet for generelle anliggender har også ansvar
for mer generelle politiske spørsmål, og derfor kan
regjeringene sende den ministeren de finner mest
aktuell.

Opp til fire ganger i året møtes medlemslandenes
presidenter og/eller statsministere samt formannen i
Europakommisjonen i Det europeiske råd (ofte kalt «EUtoppmøtet»). Det europeiske råd trekker opp de politiske
retningslinjene for EU og driver samarbeidet fremover.
Det tar politiske avgjørelser i de viktigste sakene eller
der fagministrene ikke har greid å bli enige.

Det europeiske råd

Til sammen er det ni forskjellige sammensetninger av
Rådet:
• Rådet for generelle anliggender
• økonomi og finans («Ecofin»)
• justis og innenriks
• arbeid, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk
• konkurranseevne
• transport, telekommunikasjon og energi
• landbruk og fiskeri
• miljø
• utdanning, ungdom og kultur.
I Det europeiske råd møtes medlemslandenes presidenter og/
eller statsministere, samt presidenten i Europakommisjonen.
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Hva gjør Rådet?
Rådet har seks hovedansvarsområder: Det vedtar
lover, samordner medlemsstatenes økonomiske og
sosiale politikk, inngår internasjonale avtaler på vegne
av EU, godkjenner EUs budsjett, utvikler EUs felles
utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) og koordinerer
samarbeidet mellom de nasjonale domstolene og
politiet i straffesaker.
De fleste av disse ansvarsområdene hører inn
under «fellesskapsområdet», det vil si områder hvor
medlemslandene har bestemt seg for å dele suverenitet
og delegere beslutninger til EUs institusjoner. Dette
området utgjør EUs første «søyle».
De to siste ansvarsområdene (FUSP og justissamarbeid)
omfatter hovedsakelig områder hvor medlemslandene
ikke har delegert beslutningskompetanse til EUinstitusjonene. Dette er et mellomstatlig samarbeid og
omfatter EUs andre og tredje «søyle».
1. Lovgivning
En stor del av EUs lovgivning blir vedtatt av Rådet og
Parlamentet i fellesskap. Dette er beskrevet i kapitlet
om beslutningsprosedyrer. Normalt handler Rådet etter
forslag fra Kommisjonen. Det er også Kommisjonen som
har ansvaret for at EUs lover blir korrekt gjennomført.
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2. Samordning av medlemslandenes økonomiske
politikk
EU-landene har bestemt at de ønsker en overordnet
økonomisk politikk basert på en tett samordning av
nasjonal økonomisk politikk. Denne samordningen
ivaretas av medlemslandenes økonomi- og
finansministere, altså Rådet for økonomi og finans
(«Ecofin»). Medlemslandene samarbeider også på
områder som sysselsetting, utdanning, helse og
trygdepolitikk. Dette er områder som primært ligger
under nasjonal kompetanse,men hvor medlemslandene
kan bli enige om felles mål og lære av hverandres
erfaringer. Denne løsere samarbeidsformen kalles ofte
den “åpne koordineringsmetode”, fordi det her ikke er
snakk om bindende lovgivning.
3. Internasjonale avtaler
Hvert år inngår Rådet en rekke avtaler mellom EU
og andre land eller internasjonale organisasjoner.
Disse avtalene kan dekke brede områder som handel
og utvikling, eller mer spesifikke spørsmål som for
eksempel fiskeri, forskning, teknologi og transport.
I tillegg kan Rådet inngå avtaler mellom EUs
medlemsland på områder som skatt og selskapsrett.
Avtalene kan også omhandle samarbeid på områder
som rettslige og indre anliggender (se nedenfor).

4. Godkjennelse av EUs budsjett
EUs årlige budsjett blir vedtatt av Rådet og
Parlamentet i fellesskap. Hvis de to institusjonene ikke
blir enige, tar Rådet den endelige avgjørelsen om de
«obligatoriske utgiftene» (hovedsakelig til landbruket
samt utgifter i forbindelse med internasjonale avtaler
med tredjeland). Parlamentet tar endelig avgjørelse
om de «ikke-obligatoriske» utgiftene og om hele
budsjettet.
5. Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk
EUs medlemsland jobber for å utforme en felles
utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP). Men dette er
et område der medlemslandene har suverenitet og
der Europaparlamentet og Kommisjonen bare har en
begrenset rolle. EU-landene kan imidlertid ha store
fordeler av å arbeide sammen på dette området, og
Rådet er det viktigste forumet for dette mellomstatlige
samarbeidet.
For å sette EU i stand til å reagere mer effektivt i
internasjonale krisesituasjoner, har EU besluttet å
opprette militære utrykningsstyrker. Dette er ingen
europeisk hær. Soldatene er med i sine nasjonale
styrker og fortsatt under nasjonal kommando. De
skal først og fremst utføre oppgaver av humanitær og

fredsbevarende art. EU har for eksempel gjennomført
fredsbevarende operasjoner i Den demokratiske
republikken Kongo og Makedonia (FYROM) i 2003 og i
Bosnia-Herzegovina (påbegynt i 2004).
Under militære operasjoner blir Rådet støttet av:
• Den utenriks- og sikkerhetspolitiske komité,
• EUs militærkomité og
• EUs militærstabsom består av militære eksperter
stilt til rådighet av medlemsstatene.
6. Justissamarbeid
Siden EUs innbyggere fritt kan bosette seg og arbeide
i et annet EU-land, skal de ha lik adgang til retts
systemet i hele EU. De nasjonale domstolene skal
derfor samarbeide for å sikre at for eksempel en dom
om skilsmisse eller foreldrerett blir anerkjent i alle
andre EU-land.
Bevegelsesfriheten i EU er en stor fordel for
lovlydige innbyggere, men kan også misbrukes av
internasjonale lovbrytere og terrorister. Å bekjempe
grenseoverskridende kriminalitet krever grense
overskridende samarbeid mellom nasjonale domstoler,
politi, tollvesen og innvandringsmyndigheter i alle
EU-land.
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Javier Solana ble i 2004 gjenvalgt som Rådets generalsekretær, og er også høyrepresentant for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

EU jobber blant annet for å sikre at EUs ytre grenser
kontrolleres effektivt, at tollvesen og politi utveksler
informasjon om mistenkte narkotikahandlere og
menneskesmuglere og at asylsøkere vurderes og
behandles på samme måte i alle EU-land slik at
man unngår fenomenet «asyl-shopping». Denne
typen spørsmål behandles av Rådet for justis- og
innenrikspolitikk.

Hvordan arbeider Rådet?
EU-ambassadørene
I Brussel har hvert medlemsland en permanent
delegasjon, som representerer landet og forsvarer
dets interesser på EU-plan. Sjefen for den enkelte
delegasjon er i realiteten sitt lands EU-ambassadør.
Ambassadørene møtes hver uke i det som kalles
Coreper (the Permanent Representatives Committee).
Coreper forbereder Rådets arbeid, med unntak av
landbrukssaker som blir behandlet av Spesialkomiteen
for landbruk. Den bistås av en rekke arbeidsgrupper
bestående av embetsmenn fra de nasjonale
embetsverkene.
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Javier Solana ble i 2004 gjenvalgt som Rådets
generalsekretær, og er også høyrepresentant for EUs
utenriks- og sikkerhetspolitikk
Formannskapet
Rådets formannskap går på skift mellom
medlemslandene hvert halvår. Det betyr at hvert EUland har ansvaret for Rådets dagsorden og er formann
for alle møtene som blir holdt dette halvåret. Landet
som har formannskapet har dermed en unik mulighet
til å styre dagsorden i EU, og må også arbeide for å
oppnå kompromisser mellom medlemslandene.

Antall stemmer pr. land
Rådet treffer beslutninger ved avstemning. Jo
større et land er, desto flere stemmer har det. Men
antallet stemmer vektes til fordel for land med færre
innbyggere.
Tyskland, Frankrike, Italia og
Storbritannia

29 stemmer hver

Spania og Polen

27 stemmer hver

Romania

14 stemmer

Nederland

13 stemmer

Belgia, Tsjekkia, Hellas,
Hvem har formannskapet?
Tyskland

januar-juni

2007

Portugal

juli-desember

2007

Slovenia

januar-juni

2008

Frankrike

juli-desember

2008

Den tsjekkiske
republikk

januar-juni

2009

Sverige

juli-desember

2009

Spania

januar-juni

2010

Belgia

juli-desember

2010

Ungarn

januar-juni

2011

Polen

juli-desember

2011

Hvis for eksempel Rådet for miljø skal ha et møte i siste
halvdel av 2008, vil det skje under fransk ledelse siden
Frankrike har formannskapet på det tidspunktet.
Generalsekretariatet
Formannskapet bistås av Generalsekretariatet som
forbereder Rådets arbeid. I 2004 ble Javier
Solana gjenvalgt som Rådets generalsekretær. Han
fungerer også som høyrepresentant for den felles
utenriks- og sikkerhetspolitikken. Solana bistår
Rådet ved utforming, utarbeidelse og gjennomføring
av politiske vedtak. Generalsekretæren får støtte fra
visegeneralsekretæren som har ansvaret for ledelsen
av Generalsekretariatet.

12 stemmer hver

Ungarn, Portugal og Bulgaria, 10 stemmer hver
Østerrike og Sverige
Danmark, Irland, Litauen,
Slovakia og Finland

7 stemmer hver

Kypros, Estland, Latvia,
Luxemburg og Slovenia

4 stemmer hver

Malta
Til sammen

3 stemmer
345 stemmer

Kvalifisert flertall
På enkelte områder tar Rådet beslutninger ved
enstemmighet. Dette gjelder saker knyttet til
utenriks- og sikkerhetspolitikk, skattepolitikk, asylog innvandringspolitikk. Med andre ord har hvert
medlemsland veto på disse områdene.
På de fleste områdene tar Rådet beslutninger ved
kvalifisert flertall. Kvalifisert flertall oppnås
• hvis et flertall av medlemslandene (i noen saker
2/3 av landene) støtter forslaget og
• hvis minst 255 stemmer støtter forslaget, noe
som tilsvarer 73,9 prosent av alle stemmene.
I tillegg kan et medlemsland be om at det sjekkes at
antallet stemmer til støtte for forslaget representerer
minst 62 prosent av befolkningen i EU. Hvis det ikke er
tilfelle, vil beslutningen ikke bli vedtatt.
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Europakommisjonen: ivaretar EUs felles interesser
Fakta
Rolle: 			
Medlemmer: 		
Mandatperiode: 		
Adresse: 		
					
Telefon:		
Internett: 		

EUs utøvende myndighet og initiativtaker til lovforslag
27: én fra hvert medlemsland
5 år (2004-2009)
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Brussels
(32-2) 299 11 11
ec.europa.eu

Kommisjonen er uavhengig av nasjonale regjeringer
og skal fremme EUs helhetlige interesser. Den
utarbeider forslag til nye EU-lover som den legger
frem for Parlamentet og Rådet.
Kommisjonen er også EUs utøvende organ - den har
med andre ord ansvar for å følge opp Parlamentets og
Rådets avgjørelser. Det vil si at Kommisjonen står for
den daglige driften av EU, gjennomfører EUs politikk
og programmer og kontrollerer bruken av budsjettet.
Uttrykket «Kommisjonen» har to betydninger. For det
første henviser det til gruppen av 27 menn og kvinner
– én fra hvert EU land – som er utnevnt til å lede
institusjonen og ta avgjørelser (også kalt «kollegiet»).
For det andre refererer det til selve institusjonen og
dens medarbeidere.
Uformelt kalles medlemmene av Kommisjonen for
kommissærer. De har alle en politisk bakgrunn fra sine
hjemland, og mange av dem har vært ministere. Som
medlemmer av Kommisjonen er de imidlertid forpliktet
til å ivareta EUs interesser og ikke la seg påvirke av
nasjonale regjeringer.
En ny Kommisjon blir utnevnt hvert femte år, senest
seks måneder etter valget til Europaparlamentet.
Utnevnelsen skjer på følgende måte:
• Medlemslandenes regjeringer blir enige om hvem
som skal være Europakommisjonens nye president.
• Den kommende presidenten godkjennes av
Europaparlamentet.
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•

•

Den kommende presidenten velger de 26 andre
kommissærene etter å ha diskutert dette med
medlemslandenes regjeringer.
Det nyvalgte Parlamentet avholder deretter en
høring av hvert nye kommisjonsmedlem og uttaler
seg om Kommisjonens sammensetning. Når den
nye Kommisjonen er godkjent, kan den offisielt
begynne sitt arbeid.

Den nåværende Kommisjonens mandatperiode ender
den 31. oktober 2009. Kommisjonens president er
José Manuel Barroso fra Portugal.
Kommisjonen er politisk ansvarlig overfor Parlamentet,
som kan kaste hele Kommisjonen gjennom
et mistillitsvotum. Presidenten kan be enkelte
medlemmer av Kommisjonen om å gå av, forutsatt at
de andre kommissærene er enige.
Kommisjonen er til stede under alle Parlamentets
møter, der den må forklare og begrunne handlingene
sine. Kommisjonen besvarer også regelmessig
skriftlige og muntlige spørsmål fra Europaparlamentets
medlemmer.
Kommisjonens daglige arbeid utføres av administrative
medarbeidere, eksperter, oversettere og tolker. Nesten
25 000 mennesker jobber i Kommisjonen. Det kan
høres mye ut, men det er faktisk færre enn det jobber
i en mellomstor europeisk kommune.

Europakommisjonen består av 27 kommissærer, en fra hvert medlemsland.

Hva gjør Kommisjonen?
Europakommisjonen har fire hovedoppgaver:
• å fremme lovforslag til Parlamentet og Rådet
• å forvalte og gjennomføre EUs politikk samt ta
hånd om budsjettet
• å håndheve EUs lover (sammen med Domstolen)
• å representere EU internasjonalt, for eksempel
ved å forhandle frem avtaler mellom EU og andre
land.

Kommisjonen foreslår bare handling på EU-nivå hvis
den mener at problemet ikke kan løses mer effektivt
nasjonalt eller lokalt. Prinsippet om å løse problemene
på lavest mulig nivå kalles subsidiaritetsprinsippet.
Hvis Kommisjonen mener det er behov for EUlovgivning, utarbeider den et lovforslag. For å få hjelp
med de tekniske detaljene konsulterer Kommisjonen
eksperter fra forskjellige utvalg og interessegrupper.

1. Forslag til ny lovgivning
Kommisjonen har «initiativretten». Med andre ord har
Kommisjonen alene ansvaret for å utarbeide forslag til
ny EU-lovgivning som den legger frem for Parlamentet
og Rådet. Disse forslagene må ta sikte på å forsvare
EUs og innbyggernes interesser; ikke interessene til
enkeltland eller næringslivssektorer.

2. Gjennomføring av EUs politikk og budsjett
Som EUs utøvende organ er Kommisjonen ansvarlig for
å forvalte og styre bruken av EUs budsjett. Det meste
av budsjettforvaltningen blir gjort av nasjonale og
lokale myndigheter, men Kommisjonen har ansvaret
for å overvåke den. Sammen med Revisjonsretten
skal institusjonene sikre en forsvarlig økonomisk
forvaltning.

Før Kommisjonen fremlegger lovforslag, må den
overveie om ny lovgivning faktisk er den beste
løsningen. Derfor er Kommisjonen i kontakt med
mange interessegrupper, samt to rådgivende organer
– Regionkomiteen og Den økonomiske og sosiale
komité. I tillegg blir også nasjonale parlamenter og
regjeringer hørt i prosessen.

Kommisjonen skal gjennomføre politiske vedtak
fra Parlamentet og Rådet. Et eksempel er
konkurransepolitikken, hvor Kommisjonen har
myndighet til å godkjenne eller forby fusjoner
mellom firmaer. Kommisjonen må også sikre at
medlemslandene ikke støtter sin egen industri på en
konkurransevridende måte.
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Kommisjonen har også ansvaret for en rekke
programmer, som omfatter alt fra grenseoverskridende
samarbeid (Interreg) til utveksling av studenter i EU
(Erasmus-programmet).
3. Håndhevelse av EUs lover
Kommisjonen er «traktatenes vokter». Det betyr at
Kommisjonen og Domstolen skal sikre at EUs lover
anvendes riktig i alle medlemsland.
Hvis Kommisjonen mener at et medlemsland ikke
følger en EU-lov og dermed ikke oppfyller sine juridiske
forpliktelser, tar den de nødvendige tiltak for å få
endret dette. Først innleder Kommisjonen en rettslig
prosedyre som kalles overtredelsesprosedyren. Det
betyr at Kommisjonen sender regjeringen et offisielt
brev med en begrunnelse for hvorfor den mener EUlovgivning ikke er blitt fulgt.

Landet får dermed en frist til å sende Kommisjonen
et detaljert svar. Hvis situasjonen ikke endrer seg,
blir saken brakt inn for Domstolen som kan pålegge
sanksjoner. Domstolens beslutninger er bindende
både for medlemsstatene og EU-institusjonene.
4. Representasjon av EU på den internasjonale arena
Europakommisjonen er et viktig talerør for EU på den
internasjonale arena. På denne måten kan EUs 27
medlemsland tale med én stemme i internasjonale
fora, som for eksempel i Verdens Handelsorganisasjon
(WTO).
Kommisjonen har også ansvar for å forhandle
internasjonale avtaler på EUs vegne. Et eksempel på
dette er Cotonou-avtalen som setter rammene for et
viktig støtte- og handelspartnerskap mellom EU og
utviklingsland i Afrika, Karibia og Stillehavet.

EU og EUs medlemsland står for over halvparten av verdens utviklingshjelp.
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Hvordan arbeider Kommisjonen?
Det er Kommisjonens president som bestemmer
hvilken kommissær som skal ha ansvar for hvert
enkelt politikkområde. Han kan eventuelt bytte rundt
på disse ansvarsområdene i løpet av Kommisjonens
mandatperiode.
Kommisjonen møtes i Brussel en gang i uken,
vanligvis på onsdager. Hvert punkt på dagsorden
legges frem av kommissæren med ansvar for det
gjeldende politikkområdet, og kollegiet treffer
deretter en felles beslutning.
Kommisjonens personale er organisert i avdelinger
som kalles generaldirektorater (DG’er) og tjenester
(som for eksempel Juridisk tjeneste). Hvert DG har
ansvar for et bestemt politikkområde og ledes av
en generaldirektør som er ansvarlig overfor en av
kommissærene.
Generalsekretariatet står for den overordnede
koordineringen og styrer også Kommisjonens
ukentlige møter. Generalsekretariatet ledes av
generalsekretæren, som er direkte ansvarlig overfor
Kommisjonens president.

Når forslaget er helt klart setter generalsekretæren
det på dagsordenen til neste kommisjonsmøte.
Hvis minst 14 av de 27 kommissærene støtter
forslaget, vil Kommisjonen vedta det og forslaget
vil få hele kollegiets ubetingede støtte. Dokumentet
vil så bli sendt til Rådet og Europaparlamentet for
behandling.
Begrensning av Kommisjonens størrelse
Hvis Kommisjonen får for mange medlemmer, blir det
vanskelig å jobbe effektivt. Det er nå 27 kommissærer
- én fra hvert EU-land. Når den neste Kommisjonen
tiltrer i 2009 skal antallet kommissærer reduseres.
Det endelige antallet vil bli avgjort av Rådet. Det vil
da innføres en rotasjonsordning som skal sørge for at
alle medlemslandene representeres på en rettferdig
måte.
Hvor ligger Kommisjonen?
Kommisjonens “hovedsete” er i Brussel (Belgia), men
den har også kontorer i Luxemburg, representasjoner
i samtlige EU-land og delegasjoner i mange
hovedsteder rundt om i verden.

Det er generaldirektoratene som planlegger og
utarbeider Kommisjonens lovforslag. Forslagene blir
ikke offisielle før kommissærene vedtar dem på sitt
ukentlige møte.
Vi kan illustrere prosessen med følgende eksempel:
La oss anta at Kommisjonen mener det er behov
for ny EU-lovgivning for å forhindre forurensning av
elver. Generaldirektoratet for miljø vil da utarbeide
et forslag basert på en omfattende høringsrunde
og en grundig konsekvensanalyse, der europeisk
industri, landbruksinteresser, miljøorganisasjoner
og miljøvernministere i medlemslandene blir
involvert. Utkastet vil også bli diskutert med andre
generaldirektorater og kontrollert av den Juridiske
tjenesten og Generalsekretariatet.
Kommisjonens president José Manuel Barroso.

Slik virker EU

21

EF-domstolen: sørger for at loven følges
Fakta
Rolle: 			
Domstolen: 		
Førsteinstansdomstolen:
Mandatperiode: 		
				
Adresse 		
				
Telefon:
Internet:		

Å treffe avgjørelser i saker som blir fremsatt for den
En dommer fra hvert EU-land; åtte generaladvokater
Minst én dommer fra hvert EU-land
Medlemmene av begge domstolene utnevnes for en periode
på seks år, med mulighet for forlengelse
Boulevard Konrad Adenauer,
L-2925 Luxembourg
(352) 43 03-1
www.curia.europa.eu

Det europeiske felleskaps domstol (ofte bare kalt
EF-domstolen) ble opprettet i 1952 og har sitt sete i
Luxemburg.
Domstolens oppgave er å sørge for at EU-lovgivningen
tolkes og anvendes på samme måte i alle EU-landene,
slik at det garanteres at loven er lik for alle. EFdomstolen skal blant annet sørge for at nasjonale
domstoler ikke kommer frem til forskjellige avgjørelser
om like spørsmål.
Domstolen passer på at medlemslandene og EUinstitusjonene oppfyller sine forpliktelser. Den kan
avgjøre rettstvister mellom medlemsland, EUinstitusjoner, virksomheter og borgere.
Domstolen består av én dommer per medlemsland,
det vil si at alle de 27 nasjonale rettssystemene er
representert. Det er sjelden alle dommerne møtes i
plenum. Vanligvis møtes Domstolen som den «Store
avdeling» med 13 dommere, eller i avdelinger med
fem eller tre dommere.
Domstolen blir bistått av åtte generaladvokater. Deres
oppgave er å legge frem begrunnede innstillinger i
sakene som blir innbrakt for Domstolen. Dette skal
gjøres offentlig og upartisk.

22

Slik virker EU

Dommerne og generaladvokatenes objektivitet er
ubestridelig. De må oppfylle betingelsene for de
høyeste dommerembetene i sine hjemland. De blir
utnevnt av medlemslandenes regjeringer for en
periode på seks år, og perioden kan forlenges.
I 1989 ble Førsteinstansdomstolen opprettet for
å hjelpe EF-domstolen med å takle de mange
sakene som blir innbrakt. Denne domstolen (som er
tilknyttet EF-domstolen) skal ta beslutninger i saker
som blir innbrakt av privatpersoner, virksomheter
og en del organisasjoner, samt saker som har med
konkurranseloven å gjøre.
EF-domstolen og Førsteinstansdomstolen har hver
sin president som blir valgt av meddommerne for
en periode på tre år. Vassilios Skouris fra Hellas
ble gjenvalgt som president for Domstolen i
2006. Bo Vesterdorf fra Danmark er president for
Førsteinstansdomstolen.
En ny juridisk instans har blitt opprettet for å løse
tvister mellom EU og dens ansatte. Domstolen for
personalsaker består av sju dommere og er knyttet til
Førsteinstansdomstolen.

Hva gjør Domstolen?
Domstolen avsier sin kjennelse i saker som innbringes
for den. De fire vanligste typer saker er:
• anmodninger om prejudisielle avgjørelser
• traktatbruddssøksmål
• ugyldighetsssøksmål
• passivitetssøksmål.
1. Prejudisielle avgjørelser
Domstolene i hvert EU-land skal passe på at EUs lover
blir riktig anvendt i landet. Men det er en risiko for at
domstolene i forskjellige land kan tolke EUs lover på
forskjellige måter.
Prosedyren med prejudisielle avgjørelser skal forhindre
at dette skjer. Det vil si at hvis en nasjonal domstol
som er i tvil om hvordan den skal tolke en EU-lov, kan,
og i visse tilfeller må rådspørre Domstolen. Dette råd
blir gitt i form av en såkalt prejudisiell avgjørelse.
2. Traktatbruddssøksmål
Kommisjonen kan gå til sak hvis den mener at et
medlemsland ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold
til EU-rett. Søksmålet kan også reises av et annet EUland.
I slike tilfeller undersøker Domstolen alle påstander og
avsier sin dom. Hvis den anklagede medlemsstaten
blir funnet skyldig, må den umiddelbart føye seg
etter avgjørelsen. Dersom Domstolen mener at
medlemslandet ikke har rettet seg etter dommen, kan
den ilegge staten bøter.
3. Ugyldighetssøksmål
Hvis et av medlemslandene, Rådet, Kommisjonen
eller (på visse betingelser) Parlamentet mener at en
bestemt EU-lov er ugyldig, kan de anmode Domstolen
om å annullere den.
Slike ugyldighetssøksmål kan også bli fremsatt av
innbyggere som ønsker at Domstolen skal fjerne en
bestemt rettsakt som berører dem direkte.

Vassilios Skouris fra Hellas ble gjenvalgt som president for
Domstolen i 2006

Hvis Domstolen finner at loven ikke har blitt vedtatt
på korrekt vis eller mangler rettsgrunnlag i traktatene,
kan den erklære loven som ugyldig.
4. Passivitetssøksmål
I henhold til traktaten må Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen ta en del avgjørelser under
visse omstendigheter. Hvis de ikke gjør det, kan
medlemslandene, de øvrige EU-institusjonene og (på
visse betingelser) innbyggere eller firmaer fremsette
en klage for Domstolen for å få denne forsømmelsen
offisielt fastslått.
Domstolen skal sørge for at alle blir behandlet likt, for
eksempel at kvinner og menn får samme betaling for
samme arbeid.

Hvordan arbeider Domstolen?
En sak sendes først til justiskontoret, der en bestemt
dommer og generaladvokat blir satt på den.
Den følgende prosedyren er delt opp i to faser: først en
skriftlig, deretter en muntlig.
I første fase sender alle involverte parter inn skriftlige
forklaringer. Dommeren som har fått tildelt saken
utarbeider deretter en rapport, hvor han sammenfatter
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alle forklaringene og legger til den juridiske bakgrunn
for saken.
Så følger den andre fasen – det offentlige rettsmøte.
Saken kan bli behandlet av tre, fem eller 13 dommere,
eller av hele Domstolen i plenum. Dette avhenger av
sakens betydning og vanskelighetsgrad. På rettsmøtet
legger partenes advokater frem sin sak for dommerne
og generaladvokaten, som alle kan stille spørsmål.
Generaladvokaten avgir deretter sin innstilling, og
dommerne drøfter så saken før de avgir dom.
I 2003 ble det bestemt at generaladvokaten bare skal
fremlegge sin innstilling dersom Domstolen synes
at den gjeldende sak reiser et nytt rettslig spørsmål.
Domstolen trenger heller ikke nødvendigvis å følge
generaladvokatens løsningsforslag.
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Domstolens avgjørelser må vedtas av flertallet av
dommerne og avsies i et offentlig rettsmøte. Eventuell
dissens blir ikke uttrykt, slik at domstolen alltid står
samlet om den endelige avgjørelsen. Dommene blir
offentliggjort samme dag som de avsies.

Andre EU-institusjoner
•

Den europeiske revisjonsretten
Revisjonsretten holder til i Luxemburg. Den ble
opprettet i 1975 og kontrollerer bruken av EUs
budsjett. Hvert år fremlegger den en rapport om
fjorårets regnskap for Parlamentet og Rådet.
Denne årsrapporten spiller en viktig rolle for
Parlamentet, som senere skal avgjøre om den
godkjenner Kommisjonens bruk av EU-midlene.
Internett: www.eca.europa.eu

•

Den europeiske sentralbanken
Den europeiske sentralbanken (ESB) ble opprettet
i 1998 og holder til i Frankfurt. Banken har ansvar
for pengepolitikken til de landene som deltar i
eurosamarbeidet. Sentralbanken skal føre en
valutapolitikk som bidrar til lav inflasjon og kan
endre rentenivået for å oppnå dette. Jean-Claude
Trichet ble utnevnt til sentralbanksjef i 2003.
Internett: www.ecb.eu

•

Den europeiske ombudsmannen
EU bestemte seg for å opprette en ombudsmann
i Maastrichttraktaten i 1992. Alle som bor i
EU kan klage til Ombudsmannen hvis de føler
seg urettferdig behandlet av EUs organer. EUs
institusjoner og organer er forpliktet til å gi
ombudsmannen alle de opplysningene denne
ber om. Ombudsmannen vil forsøke å løse saken
og kan komme med formelle anbefalinger til
EUs institusjoner. Ombudsmannen velges av
Europaparlamentet for en femårsperiode.
Internett: www.ombudsman.europa.eu/

•

Den europeiske investeringsbanken (EIB)
Den europeiske investeringsbanken ble opprettet
i 1958 og har som oppgave å låne ut penger til
prosjekter av europeisk interesse. Det kan for
eksempel dreie seg om bygging av veier, jernbaner
og flyplasser. EIB låner først og fremst penger til
EUs mindre velstående regioner, fremtidige EUmedlemsland og utviklingsland, men også til små
næringsvirksomheter.
Internett: www.eib.europa.eu

•

Regionkomiteen
Består av representanter fra lokale og regionale
myndigheter og uttaler seg blant annet i
kommunal- og regionalpolitiske spørsmål. Den
ble opprettet i 1994 og har som mål å få de
lokale og regionale representantene til å spille en
større rolle i utarbeidelsen av ny EU-lovgivning,
ettersom omtrent tre fjerdedeler av lovgivningen
gjennomføres på lokalt eller regionalt nivå.
Internett: www.cor.europa.eu

•

Den økonomiske og sosiale komité
Ble opprettet i 1957 og er et rådgivende organ
som representerer arbeidsgivere, fagforeninger,
bønder, forbrukere og andre interessegrupper.
Komiteen fremmer deres synspunkter og
forsvarer deres interesser i politiske drøftelser
med Kommisjonen, Rådet og Europaparlamentet.
Internett: www.eesc.europa.eu

Ombudsmann P. Nikiforos Diamandouros ble utnevnt i 2003.

•

Det europeiske datatilsynet
Datatilsynet ble opprettet i 2001 og passer på
at alle EUs institusjoner og organer respekterer
reglene om personvern. Tilsynet kan pålegge
institusjonene å slette opplysninger hvis disse
ikke har vært forskriftsmessig lagret.
Internett: www.edps.europa.eu
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Norges forhold til EU
Fakta om Norges forbindelser med Europa
1960
1962
1967
1972
1972
1973
1992
1994
1994
1994
1996
2001
2004
2007

Medlem av Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA)
Søker om medlemskap i EF
Andre søknad om medlemskap i EF
Signerer avtale for medlemskap i EF
Norge sier nei til medlemskap i folkeavstemning
Frihandelsavtale med EF
Signerer EØS-avtalen
EØS-avtalen trer i kraft
Signerer avtale om medlemskap i EU
Norge sier nei til medlemskap i folkeavstemning
Signerer Schengen-avtalen
Schengen-avtalen trer i kraft
EØS utvides med 10 nye EU-land gjennom en utvidelsesavtale
EØS utvides med to nye EU-land

EØS-avtalen
I dag omfatter EØS-avtalen EUs 27 medlemsland og
tre av EFTA-landene (Norge, Island og Liechtenstein).
Avtalen kom i stand etter forhandlinger mellom EF og
de sju EFTA-landene Sveits, Østerrike, Sverige, Finland,
Norge, Island og Liechtenstein. Avtalen ble undertegnet
i mai 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. I en
folkeavstemning sa sveitserne nei til EØS-medlemskap,
og tre andre EFTA-land (Østerrike, Sverige og Finland)
ble EU-medlemmer 1. januar 1995. EØS-avtalen ble
likevel opprettholdt.
EØS-avtalen utvider det indre marked til Norge, Island
og Liechtenstein. I praksis betyr det at varer, personer,
tjenester og kapital kan sirkulere fritt i hele EØSområdet. For å sikre bedrifter like vilkår, omfatter EØSavtalen også felles konkurranse- og statsstøtteregler.
Avtalen inkluderer dessuten samarbeid på en
rekke andre områder som forskning og teknologisk
utvikling, IKT, utdanning, selskapsrett, forbrukervern,
entreprenørskap og sivil beredskap. Gjennom EØSavtalen kan EØS/EFTA-landene delta i en rekke av EUs
programmer og bidrar til finansieringen av disse.
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Avtalen omhandler derimot ikke fiskeri og landbruk,
utenriks- og sikkerhetspolitikk, justissamarbeid,
handelspolitikk og pengeunionen.
EØS-avtalen beskrives ofte som en dynamisk avtale.
Med det menes det at nye EU-lover fortløpende tas
inn i avtalen og gjøres gjeldende i Norge, Island og
Liechtenstein på lik linje som i EUs medlemsland. Det
er EØS-komiteen som tar de formelle beslutningene om
å innlemme nytt regelverk i avtalen. Her representerer
Kommisjonen EU, og avgjørelsene blir tatt ved
enstemmighet mellom EU og EØS/EFTA-landene. Når en
slik avgjørelse er tatt, blir lovene deretter gjennomført
i den nasjonale lovgivningen i EØS/EFTA-landene. Fra
mai 2004 ble de 10 nye EU-landene inkludert i EØSsamarbeidet etter en reforhandling av avtalen. I 2007
ble Romania og Bulgaria inkludert i EØS-samarbeidet.
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har som oppgave å
overvåke at EØS-avtalen fungerer etter hensikten, og at
EFTA/EØS-landene oppfyller sine forpliktelser. Landene
er pålagt å informere ESA om hvordan EØS-reglene
gjennomføres i det nasjonale lovverket. Hvis dette ikke
skjer på en korrekt måte vil ESA ta affære, og saken kan
ende opp i EFTA-domstolen.

EØS-avtalen gir Norge tilgang til en rekke EU-programmer, ikke minst på forskningsområdet.

Schengen-avtalen
Norge er assosiert medlem av Schengen-samarbeidet,
som formelt trådte i kraft 26. mars 1995.
Storbritannia og Irland har valgt å stå utenfor den
delen av samarbeidet som omfatter opphevelse av
grensekontroll, og de nye medlemslandene deltar
ikke fullt ut i samarbeidet ennå. Norge og Island
sluttet seg til Schengen-samarbeidet 25. mars
2001.
Kjernen i Schengen-samarbeidet er å fjerne
kontrollen ved de indre grensene - altså mellom
Schengen-land – og styrke kontrollen av de ytre
grensene. Folk trenger ikke lenger å vise passet
ved de indre grensene, men må likevel ha med seg
gyldige identifikasjonspapirer for å kunne legitimere
seg.
I motsetning til hva som gjelder for den nordiske
passunionen, gjelder avskaffelsen av passkontrollen
også for innbyggere av tredjeland. Dette betyr i

praksis at en amerikansk statsborger som kommer
til EU via Island vil bli passkontrollert på Keflavik.
Deretter kan han reise fritt i alle Schengen-landene.
Ved passering av den ytre grensen skal de nasjonale
myndighetene foreta en identitetskontroll av alle som
passerer. Det skal foretas en grundigere kontroll av
tredjelandsborgere, det vil si personer som ikke
er statsborgere i Schengen-land. Personer som
tilfredsstiller innreisevilkårene og som har fått innvilget
et schengenvisum, har rett til å oppholde seg innenfor
Schengen-området i inntil tre måneder.
Schengen er mer enn bare passkontroll. Landene
som deltar samarbeider også for å styrke kampen
mot internasjonal kriminalitet og i visumsaker.
Dessuten samarbeider politi og til en viss grad
utlendingsmyndigheter. EUs medlemsland samarbeider
i tillegg også om asyl- og innvandringspolitikken.
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