EU s Forfatningstraktat
Fup og Fakta
Vi skal den 27. september stemme om en ny traktat for samarbejdet i EU. I vort foreningsglade land burde vi kalde det
vedtægter for foreningen af selvstændige suveræne stater, der løser bestemte opgaver i fællesskab, fordi disse opgaver
bedre løses i samarbejde end at vi prøver at løse dem hver for sig. Det har hele tiden været formålet med EU, men de
grundlæggende regler for samarbejdet er i dag et sammensurium af traktater, tilføjelser og tiltrædelsesaftaler, som gør
det europæiske samarbejde uoverskueligt.
Når man har lappet en cykelslange flere gange, og den punkterer igen, så skifter man slangen i stedet for at lappe
engang til. Det er den væsentlige grund til revisionen, men det er også væsentligt, at vi nu er 25 medlemslande og snart
27 medlemslande idet Rumænien og Bulgarien indtræder i 2007. Det giver selvsagt store vanskeligheder, for at træffe
afgørelser i enighed. Det bliver nødvendigt med flere afgørelser med kvalificeret flertal. Det bliver også nødvendigt
med en valgt formand for Det europæiske Råd. I dag skal formandslandets regeringschef inden hvert møde i rådet - de
såkaldte topmøder - forhandle tingene på plads med sine kolleger. Nu bliver der 27, og Anders Fogh Rasmussen har
fortalt, at det var rigeligt med rejser til 14 hovedstæder, nu bliver det 26 hovedstæder. Det er ganske enkelt ikke muligt
at stå i spidsen for Det europæiske Råd og være regeringschef samtidig. Derfor skal vi have en formand. Ifølge traktaten
bliver han valgt for 2½ år med mulighed for genvalg i en periode.

Forenkling
Traktaten er et digert værk i 4 hovedafsnit på i alt 332 sider + ordforklaringer, stikordsregister m. m. Men den er mere
overskuelig og del I selve traktaten er kun på 60 artikler og fylder 47 sider i A5 format. Artikel 60 er i øvrigt
bestemmelsen om at en medlemsstat kan melde sig ud af EU ved beslutning i overensstemmelse med sin nationale
forfatning. Et klart bevis på, at EU ikke er en superstat.
Del I er selve forfatningen på 60 artikler og kortere end den Danske Grundlov, som er på 88 paragraffer.
Del II er Det europæiske Charter om de grundlæggende borgerrettigheder, herunder den europæiske konvention om
menneskerettigheder.
Del III beskriver nærmere EU s funktionsmåde og politikker og er på 215 sider. Denne nøje beskrivelse af EU s
praktiske funktion er nødvendig, fordi EU er en sammenslutning af selvstændige stater. Hvis EU var en føderal
statsdannelse, var dette afsnit ikke en del af forfatningen men blot almindelig lovgivning.
Del IV er de såkaldte almindelige og afsluttende bestemmelser. De ophæver alle tidligere tilføjelsestraktater om
udbygning af Romtraktaten (Fælles Akt, Maastricht, Amsterdam og Nice traktaterne) samt alle tiltrædelsesaftaler. Den
indeholder tillige bestemmelser om ændring og tilføjelser til traktaten, overgangsbestemmelser, samt særlige aftaler
med de enkelte lande bl. a. protokollen om de danske undtagelser.

Vedtægter
Dette kunne man lige så godt kalde Vedtægter, men nu har man valgt at bruge betegnelsen Forfatningstraktat , bl. a.
fordi der er nogle grundregler, der også giver den enkelte EU borger og virksomheder i EU direkte rettigheder over for
EU s institutioner. Bruger man ordet vedtægter har kun medlemmerne d. v. s. i dette tilfælde medlemsstaterne
rettigheder over for EU s institutioner.
Traktaten giver klarere definitioner af formål samt opdelingen af EU s og nationalstaternes opgaver.
Traktaten beskytter de små stater. Fra 2009 opereres der med såkaldt dobbeltflertal i Det europæiske Råd. For at et
forslag kan vedtages skal 55 % af medlemslandene stemme for, og de skal repræsentere mindst 65 % af EU s samlede
befolkning. Altså når vi bliver 27 medlemslande, kan 13 lande blokere for en beslutning. Her tæller det mindste land
(Malta) lige så meget som det største (Tyskland). Et blokerende mindretal kunne således bestå af Danmark, Sverige,
Finland, de 3 baltiske lande, Irland, Luxembourg, Malta, Cypern, Tjekkiet, Slovenien og Østrig.

Myter
Der er mange myter i debatten.
Forfatningen er for liberalistisk.
Forfatningen er hverken liberalistisk, socialistisk eller af anden politisk orientering. Det er et sæt spilleregler for den
politiske aktivitet inden for EU
Forfatningen erstatter den danske grundlov.
Det gør den ikke, og med vor grundlov i hånden kan vi melde os ud.
EU er en forbundsstat.

Nej EU er et forbund af selvstændige stater.
Forfatningen lukker Tyrkiet ind i EU
Nej - Det bliver sværere for Tyrkiet at komme ind, bl. a. fordi Den europæiske Menneskerettighedskonvention er
skrevet ind i selve traktaten (del II)
Den Europæiske præsident tager magten fra vor statsminister.
Vi får ikke en europæisk præsident vi får en formand, som leder møderne, men ikke har mere indflydelse end de øvrige
regeringschefer.
Vi mister vor udenrigspolitiske selvstændighed, når EU får en udenrigsminister.
Nej EU s udenrigsminister handler kun på medlemslandenes vegne, når de er enige om det. Men så står vi jo stærkere.

Stem ja og få indflydelse
Der kan nævnes mange andre myter, og der skal nok komme endnu flere. Men faktum er, at vi kun i meget begrænset
omfang afgiver yderligere suverænitet (Det drejer sig bl. a. om rumfart og
rumteknologi). Til gengæld får vi masser af indflydelse (suverænitet) over for de store medlemslande på grund af
minoritetsbeskyttelsen.
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