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Slutdeklarationen
De ordförande som deltagit i de Europeiska lagstiftande församlingarnas X konferens i Venedig,
30-31 oktober 2006,
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Tio år efter dess grundande gläds de regionala lagstiftande församlingarnas
ordförandekonferens åt de framsteg som gjorts i den europeiska integrationen men
understryker även sin otillräcklighet inför de utmaningar som utvidgningen har
inneburit samt en begäran om ett större deltagande i beslutsfattandet i Unionen.
CALRE bekräftar den åsikt som uttryckts på Madeira år 2001, enligt vilken framgången
med den europeiska transformationen beror på det fulla stödet från Europas folk.
I detta avseende är det oumbärligt att Unionen genomgår ytterligare en
utveckling för att öka insynen och det direkta deltagandet av medborgarna och deras
nationella, regionala och lokala företrädare vid beslutsfattandet genom att göra mer för
att föra medborgarna in i Europa. Å andra sidan är det nödvändigt att de europeiska
institutionerna förstärker sitt öppnande gentemot medborgarna samt att deras
representanter direkt för Europas talan i områdena och bland folk, så att det finns
mer av Europa bland medborgarna.
De regionala parlamenten, skall genom sin närhet till medborgarna, ha en mer
aktiv funktion i formandet av den allmänna opinionen i Europa. Såsom demokratiska
institutioner med uppgift att representera Europas medborgare anser vi att ett
deltagande i beslutsfattningsprocessen angående den Europeiska Unionens framtid är
grundläggande för att främja medborgarnas deltagande i den europeiska
uppbyggnadsprocessen.
Konferensen anser att den europeiska uppbyggnadsprocessen och upptagandet
genom utvidgningen direkt bör involvera de regionala församlingarna med lagstiftande
befogenheter, vilka bör ställa sina erfarenheter beträffande regional demokrati,
företrädande av medborgarna, och hur församlingarna fungerar till förfogande för de
nya länderna och de intilliggande länderna.
Konferensen anser även att den dialog som hittills upprättats mellan de
regionala lagstiftande församlingarna och de europeiska institutionerna bör utvecklas
ytterligare, och då främst vad det gäller samarbetet mellan parlamenten.
Inom detta område utvecklar Konferensen följande överväganden.

Subsidiaritet och deltagande
Ordförandena uttrycker sitt samtycke till en rigorös tillämpning av
subsidiaritetsprincipen, något som fastställts enhälligt i gällande fördrag.
Subsidiaritetsprincipen har en grundläggande betydelse inom den demokratiska
processen samt för medborgarnas deltagande. Europeiska Unionen måste gå
tillbaka till sina riktiga uppgifter. Den borde upprätta regelverk enbart för allt det
som inte kan genomföras tillräckligt bra på nationell, regional eller lokal nivå. Enbart
på det viset kan beslut tas på ett effektivt sätt och så nära medborgarna som
möjligt. Detta överrensstämmer även med den principöverrenskommelse som
uppnåddes i samband med Subsidiaritetrskonferensen som hölls i St. Pölten i april
2006.
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Respekten för subsidiaritetsprincipen måste kunna granskas på ett effektivt sätt.
Just på grund av subsidiaritetsprincipens egenskap kan denna kontroll endast äga
rum på europeisk nivå. De regionala parlamenten med lagstiftande befogenheter
utgör den lägsta av de tre beslutsnivåerna (europeisk, nationell och regional nivå)
och därmed har de en speciell böjelse för övervakning av subsidiaritetsprincipen.
Ordförandena gläder sig åt att från och med den 1 september 2006 så tillämpar
Europeiska Kommissionen en procedur som gör att alla nya förslag och
konsultationer står till direkt förfogande för de nationella parlamenten för att de
skall kunna ta ställning till dem. Med detta så tar den i huvudsak med i
beräkningen den förfrågan som ordförandena formulerade i sin
Kataloniendeklaration i oktober 2005. Ordförandena väntar sig att de regionala
parlamenten med lagstiftande befogenheter skall involveras i denna verksamhet i
enskilda medlemsländer för att kunna ta ställning gällande Kommissionens
dokument i god tid och på ett effektivt sätt.
Ordförandena har i sammanfattaningen i sin Kataloniendeklaration förfrågningar om
ett sådant deltagande. De uppmanar Kommissionen att ge utrymme för
ståndpunkter och då framförallt från regionala parlament med lagstiftande
befogenheter.
Dessutom gläder sig ordförandena åt de försöksarbeten som genomförts av
Regionkommittén för konsultationsnätverket angående subsidiaritet, som också
komunerna, de regionala regeringarna och de regionala församlingarna utan
lagstiftande befogenheter deltar i. De uppmanar Kommissionen att också överväga
resultaten av dessa tester.

Rollen hos regionerna med lagstiftande befogenheter
Konferensen anser att den konstitutionella roll som tilldelats regionerna med
lagstiftande befogenheter och till deras organ – parlament, regeringar och ansvariga
institutioner – skall få ett erkännande i ett protokoll som skall bifogas till Fördragen.
Detta erkännande skall ge upphov till speciella förfaranden bland vilka även
rätten för de Regionala församlingar som har lagstiftande funktioner att överklaga hos
EG-domstolen för de egna kompetensområdena, på samma sätt som till anpassningar
inom Unionens organs interna organisation, med speciell hänvisning till Rådet,
Regionkommittén och mekanismerna för deltagandet i det europeiska
interparlamentariska samarbetet.
Parlamentens roll i den Europeiska Unionens arkitektur
Konferensen bekräftar att de regionala lagstiftande församlingarna, tillsammans
med de nationella parlamenten och det Europeiska parlamentet, är ovärderliga
instrument i den europeiska uppbyggnadsprocessen, som skall
ledas av den
interparlamentariska samarbetsprincipen. Denna princip kräver utformningen av
instanserna och förfaringssätten i förbindelserna mellan de tre parlamentariska

Presidenza della CALRE del Presidente del Consiglio regionale della Toscana
con l’ospitalità del Parlamento del Veneto

Conférence des assemblées législatives régionales européennes
Conference of European regional legislative assemblies
Konferenz der europäischen Regionalen Gesetzgebenden Parlamente
Conferenza delle assemblee legislative regionali europee

Conferencia de asambleas legislativas regionales europeas
Conferentie van europese regionale wetgevende parlementen
Conferência das assembleias legislativas regionais europeias
Nätverket för regionala lagstiftande församlingar

nivåerna; europeisk, nationell och regional. Av den anledningen, och med den antagna
deklarationen från Madeira år 2001, anses följande lämpligt:
I.

en förstärkning av de regionala lagstiftande församlingarnas roll inom den
Europeiska Unionens länder för att garantera det nödvändiga inblandningen
utan regionerna på alla de områden som är involverade i antagandet och
tillämpningen av beslut som är bindande för den europeiska processen,
genom att grunda och även förstärka stabila förhållanden med de
respektive nationella parlamenten;

II.

närmandet av de europeiska interparlamentariska instanserna (Konferensen
för
de
nationella
parlamentens
ordföranden,
COSAC
och
interparlamentariska forum) till de regionala lagstiftande församlingarna;

III.

att de regionala lagstiftande församlingarnas roll vid antagandet av EGbeslut skall fastslås i ett protokoll som skall bifogas till Fördragen.

Parlamentens roll i förhållande till medborgarna beträffande ämnen som
utvidgningen och dialogen med de Nya grannarna
Konferensen anser att de lagstiftande parlamenten i Europeiska Unionen – Europeiska
parlamentet, de nationella parlamenten och de regionala parlamenten i
medlemsländerna – bör delta mycket aktivt i spridingen av information till sina
medborgare både i frågor gällande utvidgningen och dialogen med de nya
medlemsländerna, de nya grannarna och deras regionala församlingar.
Utan att glömma bort det faktum att CALRE:s primära mål fortsätter att vara förmågan
att stärka de regionala lagstiftande församlingarnas roll och inflytande i EU:s
beslutsprocess, stödjer CALRE:

-

organiserandet, under 2007, av ett Forum för ordförandena/representanterna i
de europeiska regionala församlingarna med temat regional demokrati och
parlamentens funktioner, i vilket man garanterar att många av
representanterna från de nya medlemsländerna och de nya grannländerna
deltar;

-

alla konkreta initiativ från den Ständiga Kommittén som främjar informationen,
deltagandet och förståelsen bland medborgarna om den europeiska
integrationsprocessen;

-

alla konkreta initiativ (tillsammans med de nationella och regionala
parlamentariska församlingarna, Europaparlamentet och Europarådets
parlamentariska församling) med syfte att främja demokratin i Europa och
församlingarnas roll i representationen och i uppbyggandet av en allmän känsla
av europeisk tillhörighet;
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dialog och samverkan mellan de organ som har att göra med decentralisering
och regionalisering, speciellt Europarådet och de europeiska regionala
förbunden;

- alla initiativ som främjar att dess medlemmar fördjupar sig i de gemensamma
tankarna angående decentraliseringen och medborgarnas deltagande, så att
erfarenheterna i detta område kan spridas till regionerna i de nya medlemsländerna
och di de nya Grannländerna.
 
Ordförandena understryker de viktiga bidrag som CALRE:s arbetsgrupper –
”Subsidiarietet”, ”Decentralisering, regional demokrati och Regionernas Charta” och ”edemokrati” har gett till det interparlamentariska samarbetet. CALRE anser detta
bestånd av reflexioner och arbete som ett viktigt bidrag till det interparlamentariska
samarbetet för det europeiska uppbyggandet, och tackar parlamenten som främjar och
stödjer dessa initiativ.
Konferensen anser också det arbete som utförts med de olika
gemenskapsinstitutionerna vara positivt – det Europeiska parlamentet, den Europeiska
kommissionen och Regionkommittén, samt anser att en mer stabil dialog bör tas upp
med Rådet och med medlemsstaterna.
Konferensen gläds även över bildandet av en interregional grupp med
lagstiftande befogenheter inom Regionkommittén, där de regionala regeringarna, med
stöd av sina parlament, kan fullt ut uttrycka sina konstitutionella särdrag och där de
kan understryka behovet av att detta skall tas med i beräkningen vid formulerandet av
Kommitténs utlåtanden.
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