UTTALADE FRÅ BRYSSEL
Under CALRE:s sjätte konferens i Bryssel den 28 och 29 oktober 2002 diskuterades den innehållsfunktion
för de regionala parlamenten med lagstiftande befogenheter och man gjorde ett ställningstagande
angående Europeiska konventet. Med denna utgångspunkt uppdaterade CALRE sin ståndpunkt på de
europeiska institutionernas framtid och rollen för regioner med lagstiftande befogenheter och deras
parlament.
1. bekräftar uttalandet från Madeira den 30 oktober 2001
CALRE bekräftar åter de förslag som omfattas av uttalandet från Madeira, vilka antogs enhälligt av
CALRE den 30 oktober 2001, och framförallt:
Erkännandet av regioner med lagstiftande befogenhet genom ett tillägg i form av speciella stadgar i
det Europeiska Fördraget;
Att konsolidera den europeiska parlamentarismen och en medverkan av de regionala parlamenten i
samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten;
- En klar uppdelning av de juridiska befogenheterna på europeisk, nationell och subnationell nivå;
tillskriva regioner med lagstiftande befogenheter att väcka talan vid EG-domstolen i händelse av
befogenhetskonflikt;
en konsolidering av Regionkommittén genom tillskrivandet av institutionsstadgar, en lämpligare
organisation för skillnaderna mellan de olika regionala institutionerna och att överlämna rätten att
väcka talan vid EG-domstolen till Regionkommittén;
att Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (vilka godkändes i Nice den 7
december 2000) ska integreras i de europeiska Fördragen.

2. Besluten från konferensen med talmän från konstitutionella regioner med lagstiftande
befogenheter.
CALRE mottager med glädje talmännens beslut från regionerna med lagstiftande befogenheter tagna den
15 november 2001 i Liegi, i vilket man skrivit under det innehållsrika uttalandet från 7 konstitutionella
regioner om befästandet av de konstitutionella regionernas roll gällande juridiska befogenheter inom
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Europeiska Unionen, underskrivet i Bryssel den 28 maj 2001:
Konsolidering av Regionkommitténs roll i beslutsprocessen: Regionkommittén måste ha fullvärdiga
institutionsstadgar inom Europeiska Unionen med politiska befogenheter som går utöver en ren
konsultativ funktion och med rätten att väcka talan vid EG-domstolen;
En större inblandning av de nationella och regionala parlamenten i den europeiska politiska processen
och en förbättring av samverkan med Europaparlamentet;
Rättigheten för de konstitutionella regionerna att vända sig till direkt till EG-domstolen i händelse av
befogenhetskonflikt.
CALRE skriver under uttalandet från de europeiska konstitutionella regionerna med lagstiftande
befogenheter från den 15 november 2001 och utkastet om institutionella förslag som presenterats.

Med utgångspunkten av en samordnad funktion, önskar CALRE att i framtiden följa konferenser och
möten för talmännen från konstitutionella regioner med lagstiftande befogenheter. CALRE:s Ständiga
Kommitté är mötesplatsen mellan CALRE och Kommittén för konferensen med minister ordförande från
konstitutionella regioner med lagstiftande befogenheter i deras förhållande till samarbete och samverkan.

3. CALRE och Regionkommittén
CALRE uppmärksammar att
Regionkommittén har en legitim och avgörande funktion som de lokala och regionala organens
samarbetspartner bland EU:s institutioner
Regionkommittén blev inbjuden som observatör med sex representanter vid Europeiska Rådet i
Laken, för arbetet med Europeiska konventet;
Regionkommittén är i sin konsultativa roll den enda representanten på regional nivå bland EU:s
institutioner, bland regioner med lagstiftande befogenhet som genomför betydelsefulla åliggande och
ger nödvändiga bidrag till den innehållsrika diskussionen;
Regionkommittén respekterar önskan från vissa regioner med lagstiftande befogenheter att skapa ett
bättre samarbete och samverkan inom EU politik och att dessa regioner ska bli inbjudna och utforma
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detta samarbete inom Kommittén struktur.”
CALRE önskar att bidraga till debatten och antager därmed ett positivt ställningstagande till
Regionkommitténs förslag till att aktivt deltaga i Europeiska konventets arbete genom Regionkommittén
samt att deltaga i reflektionerna om Vitboken om styrelseformer i EU.
CALRE anser sig vara talesman för Parlamenten i regioner med lagstiftande befogenheter och den
demokratiska legitimeringen av det informella samarbetet som föddes mellan de europeiska regionerna
med lagstiftande befogenhet. CALRE föreslår därför att detta ska erkännas i författningen i form av en
struktur som garanterar CALRE inblandning när det gäller funktion, i regionerna med lagstiftande
befogenhet inom Regionkommittén.
CALRE föreslår att samarbetet med Regionkommittén ska organiseras genom ett samarbetsavtal med
Kommittén, där bestämmelser av detta samarbete finns definierat.

4. CALRE och Europaparlamentet
CALRE uppmärksammar Resolutionen från Europaparlamentet om begränsningarna av befogenheter
mellan EU och Medlemsstaterna från den 2 maj 2002, och om intentionerna, innefattas under punkt 40 av
denna resolution, att föra in de nödvändiga bestämmelserna i Europaparlamentets arbetsordning, tills en
delegation av regionala parlament med lagstiftande befogenhet i regionala frågor regelmässigt kan delta i
arbetet från det berörda utskottet.
CALRE eftersträvar en stabil grund för samarbetet med de regionala Parlamenten med lagstiftande
befogenheter och med Europaparlamentet tack vare ett protokoll mellan Europaparlamentet och CALRE
där både bestämmelser och strukturen av detta samarbete finns definierade. Detta protokoll kommer att
träda i kraft för alla regionala parlament, CALRE:s medlemmar, som kommer att skriva under det.

5. CALRE:s arbetsgrupp om Europas framtid
För att ge ett nödvändigt stöd till CALRE:s funktion med avseende på Europeiska konventet och för att
komma med ett bidrag till den europeiska administrativa diskussionen (styrelseformer) beträffande rollen
och ställningen för regioner med lagstiftande befogenheter i de framtida europeisk strukturerna, så har
CALRE avsett att bilda en arbetsgrupp som stöds av administrationer och studieservice från de parlament

som är representerade inom CALRE. Gruppens uppgifter kommer att vara bl.a. följande:
att överföra information till de regionala parlamenten om Europeiska konventet samt om
förberedelserna inför Regeringskonferensen 2004;
- att förbereda CALRE:s ståndpunkter inom olika pågående diskussioner;
att göra de regionala parlamenten uppmärksamma på frågan om Euroepiska Unionens funktion samt
de regionala parlamentens roll inom den europeiska beslutsprocessen.
6. Uttalande om Europeiska konventet
Talmännen från regioner med lagstiftande befogenheter
- med beaktande av den pågående debatten i Europeiska konventet och vid Europaparlamentet om
omfördelningen av befogenheter och om rollen för regioner och parlament med lagstiftande
befogenheter;
- genom att framhålla det bidrag som församlingarna kan bidraga med för få
gemenskapsinstitutionerna närmare medborgarna samt den mycket betydelsefulla utvidgningen av EU
med nya länder, vilka dessutom är upptagna med att genomföra sina egna regionala system;

FÖRKLARAR
- behovet av att erkänna regionernas och de lokala myndigheternas historiska-,
politiska/institutionella-, territoriella- och kulturella identitet i det konstitutionella Fördraget som en
grundprincip inom Europeiska Unionen;
- att det är nödvändigt att Konventets slutarbete godkänner en klar garanti att bibehålla och skydda
speciella villkor för autonomier som nu är erkända av några medlemsstater för att skydda de historiska
regionala autonomierna, nationella minoriteter och geografiska och kulturella egenskaper som bildar
en integrerad del av frihets arvet och av självstyrets tradition, något som Europeiska Unionen har
inspirerats av.
- Nödvändigheten att garantera en klar uppdelning av befogenheter som grundar sig på
närhetsprincipen, på vilken Unionens principer är fastställda och begränsade på ett exakt sätt. En
sådan uppdelning av befogenheter, som garanterar frihet för regionerna för ett självständigt utförande
av deras uppgifter, är en av de mest nödvändiga förutsättningarna för att förbättra medborgarnas
mottagande av Unionen;
- att en utvidgad Union förblir kapabel att agera om den koncentrera sig på de utmaningarna som
verkligen har en europeisk dimension;
- Vikten av att garantera respekten för subsidiaritetsprincipen och uppdelningen av behörigheter
genom en tidigare politisk kontroll som även gör de regionala parlamenten delaktiga;
- Nödvändigheten att garantera rättigheten för regioner med lagstiftande befogenheter att väcka talan
vid EG-domstolen;
- Vikten av att de regionala parlamenten deltager i det interparlamentariska samarbetet med
Europaparlamentet och de nationella parlamenten, med speciell uppmärksamhet gentemot COSAC,
samt mot en framtida parlament kongress, men även mot det direkta samarbetet mellan de regionala
parlamenten och Europaparlamentet;
- Nödvändigheten att återvärdera Regionkommitténs roll, också genom ett bättre deltagande av de

regionala parlamenten, genom att erkänna denna Kommittés större självständighet och tydlighet inom
de europeiska institutionerna;
- Sin egen tillgänglighet att deltaga och bidraga i den process av skapande av ett regional, öppet och
demokratiskt system i ansökarländerna, med speciell hänvisning till det juridiska överförandet och vid
genomförandet av de gemensamma politikområdena.

Antaget enhälligt av det flamländska parlamentet i Bryssel, tisdagen den 29 oktober 2002.
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Resolutionen “Mot en konsolidering av rollen för regioner med lagstiftande befogenheter inom Euroepiska Unionen, antagen
av den Andra Konferensen för Talmän med lagstiftande befogenheter i Liegi den 15 november 2001
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Uttalande från Regionkommitténs byrå från den 26 oktober 2001 om "Rollen för regioner med lagstiftande befogenheter i
gemenskapens beslutsprocess (CDR 191/2001fin F/D/E/RB/SG/cg/cb/cg/ib/di/ib)

