
HVAD STÅR DER I LISSABONTRAKTATEN
Lissabon-traktaten er den gældende traktat for EU-samarbejdet, en slags EU’s grundlov. 

Den trådte i kraft i december 2009 og står over EU-landenes egne forfatninger, 
også vores grundlov i Danmark. Indholdet er svært at ændre. Det kan kun ske, 

hvis alle EU-landene bliver enige om det på samme tid.

Men hvad står der egentlig i traktaten? Her er et udpluk:

TRAKTATEN SKAL SIKRE MERE UNION
“Denne traktat udgør en ny fase i processen 
hen imod en stadig snævrere union mellem de 
europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så 
åbent som muligt og så tæt på borgerne som 
muligt.”

Side 20

UFORBEHOLDEN OPBAKNING  
TIL EU’S UDENRIGSPOLITIK
“Medlemsstaterne støtter aktivt og 
uforbeholdent Unionens udenrigs- og 
sikkerhedspolitik.” [...] “De afstår fra enhver 
handling, som strider imod Unionens 
interesser.”

Side 37

EU-RETTEN OVER STREJKERETTEN
“Arbejdstagere og arbejdsgivere eller 
deres respektive organisationer har i 
overensstemmelse med EU-retten og national 
lovgivning og praksis ret til at forhandle og 
indgå kollektive overenskomster på passende 
niveauer og i tilfælde af interessekonflikter 
ret til kollektive skridt, herunder strejke, for at 
forsvare deres interesser.”
Side 414

EU-DOMSTOLEN OVER HØJESTERET
“[…] traktaterne og den ret, der vedtages 
af Unionen på grundlag af traktaterne, i 
overensstemmelse med Domstolen for Den 
Europæiske Unions faste retspraksis har 
forrang frem for medlemsstaternes ret på de 
betingelser, der er fastlagt i nævnte retspraksis.” 

Side 364

REJSECIRKUSSET
“Europa-Parlamentet har hjemsted 
i Strasbourg og afholder dér de tolv 
månedlige plenarmøderækker, herunder 
også budgetmøderækken. Yderligere 
plenarmøderækker afholdes i Bruxelles.”
Side 318

ENSRETNING AF EN  
RÆKKE POLITIKKER

“1. Medlemsstaterne samordner deres 
økonomiske politikker i Unionen. 
Med henblik herpå vedtager Rådet 
foranstaltninger, navnlig overordnede 
retningslinjer for disse politikker. [...]

2. Unionen træffer foranstaltninger 
med henblik på at sikre samordning af 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
navnlig ved at fastlægge retningslinjer for 
disse politikker.

3. Unionen kan tage initiativer med henblik 
på at sikre samordning af medlemsstaternes 
social- og arbejdsmarkedspolitik.”

Side 59

LIBERALISERING AF 
TJENESTEYDELSER
“Europa-Parlamentet og Rådet udsteder efter 
den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg direktiver om gennemførelse 
af liberaliseringen af en bestemt 
tjenesteydelse [...]”

“Medlemsstaterne bestræber sig på 
at gennemføre liberaliseringen af 
tjenesteydelser i videre udstrækning, end 
de er forpligtet til [...], hvis deres almindelige 
økonomiske situation og forholdene i 
vedkommende erhvervsgren gør det muligt.”
Side 82
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LÆS SELV VIDERE! 
Sidenumrene på plakaten her henviser til Folketingets udgave 

af Lissabon-traktaten fra 2011. På rinaronja.dk/traktat kan du 
finde en guide til de præcise steder i traktaten og til hvor du 

kan læse resten af den.


