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En avgörade riksdagsomröstning

nomröstningen publicerades minst 62 artiklar av och
om Junilistan över hela landet. Det är en fördubbling
jämfört med veckan innan. Över 4 000 mail skickades till riksdagsledamöterna från vår kampanjsida.
Besöksfrekvensen på hemsidan fördubblades också
under kampanjens gång.

Lissabonfördraget - vad händer
nu?

Sveriges riksdag röstade ja till Lissabonfördraget den
20 november; 243 ledamöter sade ja, medan endast
39 röstade nej och 13 avstod. Hela 54 ledamöter var
frånvarande.

I Tjeckien har Lissabonfördraget granskats av landets
författningsdomstol. Den 26 november meddelade
denna domstol att Lissabonfördraget inte strider mot
Tjeckiens författning. Granskningen gällde inte hela
fördraget utan sex särskilda punkter som har kritiserats av en grupp ledamöter av det tjeckiska parlamentets överhus.

Faktum är att inte en enda socialdemokrat sade nej.
Bland ja-sägarna fanns Marita Ulvskog, som toppar
socialdemokraternas lista inför valet till EU-parlamentet i juni nästa år. Bland de borgerliga partierna
röstade endast en ledamot nej.

Efter att domen oﬀentliggjordes menade Tjeckiens
EU-kritiska president Vaclav Klaus att författningsdomstolens utslag ”inte är expertmässigt, utan subjektivt och politiskt grundat”. Klaus uppmanar parlaments- och senatsledamöterna att få till stånd en ny
prövning av Lissabonfördraget.

– Sverige har återigen försökt att vara bäst i EU-klassen genom att driva igenom fördraget utan folkomröstning och inte kräva undantag för arbetsrätten, alliansfriheten eller euron. Det är sorgligt, säger Sören
Wibe och Annika Eriksson, partiledare för Junilistan,
i en kommentar till omröstningen.

En opinionsundersökning som presenterades den 4
november av den tjeckiska nyhetsbyrån CTK visar
att 55 procent av tjeckerna vill att parlamentet inte
godkänner Lissabonfördraget, medan 45 procent är
för ett godkännande.

Foto: Riksdagen

Irland kommer med största sannolikhet att hålla en
andra folkomröstning om Lissabonfördraget. Datum
för denna omröstning är ännu inte bestämt. Mycket
talar för att det kommer att bli efter valet till EU-parlamentet, dvs. under hösten 2009. Irlands premiärminister Brian Cowen förväntas berätta mer om hur
landet kommer att gå vidare med ratiﬁceringen av
Lissabonfördraget i samband med att EU:s stats- och
regeringschefer träﬀas för toppmöte i Bryssel den 1112 december.

Hur röstade riksdagsledamöterna i ditt län? Junilistan delger riksdagens oﬃciella protokoll för omröstningen här.

Lyckad kampanj om EUfördraget
Junilistans kampanj om Lissabonfördraget bidrog till
att riksdagsbeslutet inte togs under tystnad. Junilistans sympatisörer var ﬂitiga i lokalpressen med insändare och debattartiklar. Under veckan för Lissabo-

Österrike har inte heller ratiﬁcerat Lissabonfördraget.
Landets författningsdomstol kommer att ta ställning
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Fortsatt stöd för kronan

till om Lissabonfördraget är förenligt med Österrikes
författning. Datum för författningsdomstolens beslut
har inte fastslagits ännu.

En opinionsmätning som Dagens Nyheter gjort tillsammans med opinionsinstitutet Synovate visar att
48 procent av svenskarna skulle rösta nej till att införa euron. 44 procent skulle rösta ja och sju procent
är osäkra på hur de skulle rösta. Undersökningen presenterades den 23 november och grundas på 1006
intervjuer som genomfördes mellan den 17 och 20
november.

Tysklands president Horst Köhler har inte ratiﬁcerat
Lissabonfördraget. Landets författningsdomstol har
inte avgjort ett överklagande efter att parlamentet,
förbundsdagen, tidigare i år antog fördraget.
I Polen har landets president Lech Kaczynski inte
undertecknat Lissabonfördraget.

Utredningen om EU och arbetsrätten

Journalisters källskydd stärks
Den 20 november antog EU-parlamentet ett förslag
från Junilistans EU-parlamentariker Nils Lundgren
med innebörden att alla EU:s organ måste respektera
journalisters rätt att skydda sina källor.

Den 15 december presenteras den så kallade Stråthutredningen om EU och arbetsrätten. Utredningen
ska lämna förslag på vilka ändringar i svensk lagstiftning som behöver vidtas till följd av EG-domstolens
dom i Lavalmålet.

– Detta är en seger för det journalistiska källskyddet.
EU-parlamentet har klart och tydligt uttalat att skandaler likt den uppmärksammade Tillackaﬀären inte
får upprepas framöver, säger Nils Lundgren.

Stöder kommissionen pantburkskampanjen?

Nils Lundgrens förslag utgjorde ett ändringsförslag
i en rapport om EU:s bedrägeribekämpningsbyrå
OLAF. Ändringsförslaget har följande lydelse: ”För
att möjliggöra en objektiv nyhetsförmedling till de
europeiska skattebetalarna och för att garantera journalistisk frihet måste samtliga EU:s organ som är
inblandade i utredningsarbetet respektera det journalistiska källskyddet, i enlighet med nationell lagstiftning.”

Junilistan arbetar för att uppnå ett gemensamt pantoch retursystem för öl- och läskburkar inom EU.
Bland annat har en skriftlig förklaring med detta
krav lämnats in i EU-parlamentet. Hittills har 53
EU-parlamentariker valt att stödja denna förklaring,
som ledamöterna kan underteckna till och med den
5 februari 2009.

Medievärlden och tidningen Journalisten rapporterade
om Nils Lundgrens arbete för att stärka journalisters
källskydd. Läs mer här och här.

Nils Lundgren om ﬁnanskrisen
och euron
”Kronfallet är inte problemet utan lösningen. I ett
land där personvagnsindustrins överlevnad är hotad,
ett land där stora delar av den tunga verkstadsindustrin öser ut varsel, där är en anpassning av konkurrenskraften till ett nytt läge nödvändig”, skriver Nils
Lundgren på Europabloggen. Läs mer här.
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Problematiska EU-förhandlingar
om klimatet

En ny rapport från kommissionen med titeln The
Raw Materials Initiative ger extra vind i seglen åt Junilistans kampanj. I rapporten konstaterar kommissionen att medlemsländerna framöver måste använda
viktiga resurser på ett smartare sätt, främst energi och
råvaror. Som en av tre punkter i en ny EU-strategi
efterlyser kommissionen därför mer gränsöverskridande samarbete om återvinning.

Sveriges Radio rapporterar om problematiska EU-förhandlingar om det nya klimatpaketet. Läs mer här.

Omröstningar i Bryssel
EU-parlamentet håller en så kallad minisession i Bryssel 3-4 december. En rad frågor kommer att behandlas, allt från en europeisk förvaltningsplan för skarvar
till olika momsfrågor. För att läsa hela EU-parlamentets agenda för vilka omröstningar och debatter som
äger rum, klicka här och välj ”slutgiltigt förslag till
föredragningslista”.

Tjeckien presenterar ordförandeskapet
Tjeckien blir EU:s ordförandeland från och med den
första januari 2009. Ekonomi, energi och externa relationer kommer att vara de tre främsta prioriteringarna. Läs mer här.

Läs om lokala möten på vår
webbplats
Junilistan uppdaterar regelbundet kalendariet med
information om möten som äger rum i landet. I december kommer Junilistan i Jönköping respektive Fagersta ordna möten. Läs mer här.

Det tjeckiska ordförandeskapets hemsida lanserades
den första december och ﬁnns tillgänglig här.

Nästa nyhetsbrev kommer den 17 december.
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