
Diskussionsunderlag: Reglering av representation i EU-parlamentet

Av Troed Sångberg och Henrik Brändén, 2013-01-21

Enligt beslut på höstmötet 2012 (C02-Y02) ska styrelsen lägga en proposition till vårmötet 2013 
med förslag om hur maktdelningen efter valet 2014 ska se ut mellan styrelse och valda EU-
parlamentariker. Propositionen ska behandla vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med 
andra partier, vem som fattar beslut om ekonomiska medel och anställningar, samt hur 
parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.

Kring den första frågan har vi sedan förra valet ett prejudikat om att det är partistyrelsen som fattar 
beslut om större avtal om organiserat samarbete och anslutning till partigrupp. Vi tror det är rimligt 
att den ordningen stadsfästs, exempelvis i en ny paragraf i partiets stadgar om representation i EU-
parlamentet.

Kring den sista frågan (kollektiva beslut) fattas sådana inom ramen för den partigrupp i Bryssel vi 
ansluter oss till, så något behov av särskild reglering om detta finns inte.

Återstår då frågan om ekonomiska och administrativa resurser samt anställningar. Dessa tillfaller 
idag enligt EU-parlamentets regler den enskilda parlamentarikern, som kan använda dem efter eget 
gottfinnande (så länge det sker i enlighet med EU-parlamentets regler). Många partier har dock idag 
en ordning där parlamentarikerna godvilligt avstår en del av den makten till sin partiorganisation, t 
ex genom att parlamentarikerna följer de rekommendationer som kommer från partiet om vem de 
ska anställa som assistenter, och vilka arbetsuppgifter dessa ska ha.

Det går att tänka sig tre principiellt olika sätt att hantera frågan: 

1) I brödtexten på propositionen konstatera att frågan enligt EU-parlamentets regler ägs av 
parlamentarikerna, och att partiet därför inte kan göra något anspråk på dem. 

2) Föra in en mjuk skrivning i stadgar eller annat reglerdokument som anger att parlamentarikerna 
kontinuerligt ska samråda med partistyrelsen och PL om användningen av resurserna, både på kort 
och på lång sikt.

3) Som i 2, samt ett beslut på medlemsmöte om att en förutsättning för att föras upp på listan till 
EU-valet är att man deklarerar sig vara beredd att följa de råd man därvid får av partiledning och 
partistyrelse. 


