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 Välkommen till Europaparlamentet!

Europaparlamentet är en viktig del av Europeiska unionen. 
Europaparlamentet bestämmer om lagar i EU-länderna 
och om EU:s pengar. 

När du röstar på politiker till EU så är det till Europaparlamentet 
som du röstar.
Det gör du vart femte år.
Europaparlamentet har 754 politiker som kallas ledamöter. 
Ledamöterna kommer från 27 olika länder.

Europaparlamentet fi nns i staden Strasbourg i Frankrike 
nära gränsen till Tyskland.
Europaparlamentet har också möten i staden Bryssel i Belgien. 
Dessa möten har man på alla EU:s språk 
så att alla som är med på mötet ska förstå varandra.

Medborgare i EU-länder kan skriva till Europaparlamentet och klaga
på hur lagarna i EU fungerar.
Europaparlamentet väljer en ombudsman som undersöker det 
som medborgarna klagar på.

Europaparlamentet med sina 7  ledamöter. 
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  Detta gör Europaparlamentet

Alla människor i ett EU-land lever med EU:s lagar.
EU har lagar om till exempel mat, om att resa och arbeta i EU 
och om miljön.
Europaparlamentet är med och bestämmer om EU:s lagar.

Ministerrådet är en annan del av EU 
som också är med och bestämmer om lagar. 
För att en lag ska kunna börja att gälla
måste Europaparlamentet och ministerrådet komma överens.

Ett exempel på en lag 
som Europaparlamentet har varit med och bestämt 
är lagen om hur mycket det kostar
att ringa med mobiltelefon mellan länder i EU.
Europaparlamentet har bestämt att det inte får kosta så mycket 
att ringa mellan länderna.
I juli 2011 blev det ännu billigare.

Europaparlamentet är med och bestämmer

Europaparlamentet är med och bestämmer om
hur människor ska kunna fl ytta mellan länderna i EU
och hur företag ska kunna sälja varor och tjänster mellan EU-länderna.

Europaparlamentet har varit med och gjort det enklare för människor
att använda betyg och intyg från ett land i ett annat EU-land, 
till exempel intyg om vad de har lärt sig i skolan.

Nu är det lättare för människor att arbeta med det  
som de har utbildning för i ett annat EU-land. 
EU föreslår att man kan få ett kort som ska kallas för yrkeslegitimation. 
En person med en yrkeslegitimation kan åka till ett annat EU-land och jobba 
utan att behöva ha många andra papper med sig.   

Europaparlamentet har också arbetat för att alla varor 
som länderna i EU säljer till varandra ska ha bra och tydlig information.
Vi kan till exempel se i mataff ären vad maten innehåller. 
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Europaparlamentet kan ändra lagar

Europaparlamentet kan säga nej till delar av ett förslag om en ny lag
om de tycker att förslaget är dåligt.
Men de kan också säga nej till hela lagförslaget.
Ledamöterna i Europaparlamentet kan också be Europeiska kommissionen
att föreslå nya lagar.

Vill du vara med och bestämma?

EU:s lagar ska göra livet lättare för människor som bor 
och arbetar i EU-länder.
När du röstar på politiker till Europaparlamentet
är du också med och bestämmer om lagarna i framtiden.

Ledamöterna i Europaparlamentet röstar.
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 Så använder EU sina pengar

EU bestämmer varje år en budget, som säger hur EU ska använda sina pengar. 
EU använder bland annat sina pengar till att arbeta med länder utanför EU
och till att skydda mänskliga rättigheter. 

Regioner och jordbruk

EU ger mycket pengar till sådant som ska minska skillnaden
mellan olika regioner i EU.
EU ger till exempel stöd till att bygga motorvägar och järnvägar
och till småföretag.

Jordbruket får också mycket pengar från EU.
Europaparlamentet och andra delar av EU vill att EU:s bönder ska få pengar 
för att arbeta med att bruka jorden och odla mat.
EU vill också skydda miljön i framtiden utan att sluta producera varor. 
Det kallas för hållbar utveckling av ekonomin. 
Det är viktigt för EU och EU ger mycket pengar till det. 

Frågor som påverkar många i EU

Sjukdomar stannar inte vid en gräns mellan länder.
Det är bättre att länderna arbetar tillsammans
för att stoppa sjukdomar som aids och fågelinfl uensa.
EU arbetar nu också med folkhälsa.
EU ger till exempel stöd till forskning om ny medicin.

Europaparlamentet är också med och bestämmer om naturskydd. 
Det är viktigt att skydda naturen och att ha en ekonomisk utveckling 
som inte kommer att förorena miljön i framtiden. 

EU har en fond med pengar
som kan hjälpa människor som har blivit arbetslösa
när den industri där de har arbetat har fl yttat.
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 Så använder EU sina pengar

Regioner och jordbruk

Frågor som påverkar många i EU Framtiden

Europaparlamentet arbetar för att EU ska använda sina pengar
till sådant som är bra för medborgarnas framtid. 
Men politikerna i Europaparlamentet tycker olika
om hur EU ska använda sina pengar
och hur medborgarna ska ha det i framtiden.

Därför är det viktigt att du som är EU-medborgare
är med och röstar på den politiker som du vill ska sitta i Europaparlamentet. 

Alla politikerna tycker till exempel 
att frågor om hållbar utveckling av ekonomin, 
miljöskydd och mänskliga rättigheter är viktigt.
Men de vill arbeta med de frågorna på olika sätt.

EU ger mycket pengar till sådant som ska skydda miljön, utan att vi ska sluta producera varor.
På bilden ser du en buss som tankar på miljövänlig gas istället för bensin.
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Varifrån kommer EU:s pengar?

Alla länder som är med i EU ger pengar till EU.
Rika länder ger mer pengar och fattiga länder ger mindre pengar
än vad de får tillbaka från EU.

EU får också en del av sina pengar från importtullar på varor 
som kommer från länder utanför EU.
Länder utanför EU som säljer varor till länder i EU
betalar då en avgift  som kallas tull för att få in sina varor i EU.

EU får också en del av sina pengar 
från en momsbaserad avgift  från medlemsstaterna.
Momsen är en mervärdesskatt som ett land har på vissa varor.
Varje gång någon köper eller säljer en sådan vara
går alltså en del av skatten till det egna landet och en del till EU.

Europaparlamentet kontrollerar

Europaparlamentet kontrollerar tillsammans med Europeiska revisionsrätten 
hur EU använder sina pengar. 
Europeiska kommissionen måste visa varje år hur den har använt sina pengar.

Är EU dyrt?

EU kostar ungefär en procent av ländernas samlade BNP.
BNP är ett sätt att räkna ut hur mycket pengar ett land tjänar på ett år.
Europaparlamentet kostar mindre än 30 kronor per år för varje människa i EU. 

EU:s pengar

EU:s pengar kallas för euro. 
17 av EU:s 27 medlemsländer använder euro. 



Varifrån kommer EU:s pengar?

Europaparlamentet kontrollerar

Är EU dyrt?

EU:s pengar

Europaparlamentet arbetar för demokrati

Demokrati betyder att alla människor kan vara med och bestämma 
i allmänna val genom att rösta
och att allas röster är lika mycket värda.
Ledamöterna i Europaparlamentet är valda direkt av folket.

EU har en viktig regel om mänskliga rättigheter i Europa. 
Mänskliga rättigheter betyder till exempel att alla har rätt till liv och säkerhet. 
Ledamöterna i Europaparlamentet kan klaga på ett EU-land 
som inte följer de mänskliga rättigheterna.

Europaparlamentet arbetar också för att stoppa diskriminering av människor
eft ersom alla människor är lika mycket värda.
Diskriminering är när en person blir illa eller orättvist behandlad
för att personen är man eller kvinna,
för att personen är gammal eller ung,
för att personen kommer från ett annat land,
har en annan religion 
eller en funktionsnedsättning.
Europaparlamentet är emot rasism
och arbetar också för att se till 
att personer med funktionsnedsättning får sina rättigheter.
Parlamentet arbetar för att stoppa våld mot kvinnor
och för att kvinnors liv ska bli mer rättvisa.

Bilden visar en del av en EU-byggnad som heter Louise Weiss, en kvinna som arbetade för kvinnors rättigheter.



10

Arbete mot terrorism

Länderna i EU arbetar tillsammans för att stoppa terrorism.
Europaparlamentet stöder samarbetet mellan polis och domstolar i EU-länderna.

Europaparlamentet svarar på frågor och klagomål

Alla människor i ett EU-land har rätt att skriva till Europaparlamentet
om något som EU bestämmer om och som påverkar den personen.
Du kan fråga något, klaga på något eller be att Europaparlamentet
säger vad de tycker om något.
När en person skriver till Europaparlamentet
är det oft a för att EU:s lagar och regler inte fungerar 
som den personen tycker att de ska göra.

Europaparlamentet kontrollerar Europeiska kommissionen

Europaparlamentet väljer personen som blir ordförande i Europeiska kommissionen. 
Europaparlamentet säger också ja eller nej till de andra personer 
som ska sitta med i Europeiska kommissionen.

Europaparlamentet kan också tvinga Europeiska kommissionen att avgå
om de inte längre litar på kommissionen.
Då måste alla som sitter med i Europeiska kommissionen sluta.
Europaparlamentet kontrollerar också kommissionens arbete.

Att kontrollera vad ministerrådet gör

De personer som leder EU:s ministerråd träff ar oft a ledarna 
för Europaparlamentets politiska grupper.
De personer som leder EU:s ministerråd berättar också vad EU:s ministerråd gör.
De berättar det när hela Europaparlamentet har möte.



Arbete mot terrorism

Europaparlamentet svarar på frågor och klagomål

Europaparlamentet kontrollerar Europeiska kommissionen

Att kontrollera vad ministerrådet gör

Europeiska ombudsmannen

Europaparlamentet väljer den person som ska arbeta 
som den europeiska ombudsmannen.
Den europeiska ombudsmannen undersöker om EU har gjort något fel
när människor eller företag i EU-länderna anmäler ett problem.

EU:s fl agga är blå och har tolv gula stjärnor.
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Detta gör Europaparlamentet
när fl er länder blir med i EU

Europaparlamentet måste säga ja när nya länder vill bli med i EU.
Europaparlamentet kontrollerar särskilt
att de nya länderna följer reglerna för de mänskliga rättigheterna.

Ett land som vill bli med i EU måste följa tre krav som EU har.
Det första kravet är det politiska kravet
som säger att landet måste vara demokratiskt
och följa de mänskliga rättigheterna.

Det andra kravet är det ekonomiska kravet
som säger att landet måste ha en marknadsekonomi som fungerar
och som kommer att passa i EU.
Marknadsekonomi är när säljarna och köparna bestämmer 
över marknaden, allt som du kan köpa och sälja.

Det tredje kravet är att landet måste följa EU:s regler
och arbeta för det som EU-länderna har bestämt tillsammans.

Flaggor från EU:s medlemsländer.
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Detta gör Europaparlamentet
när fl er länder blir med i EU

Europaparlamentet i världen

Europaparlamentet måste säga ja om EU ska göra ett avtal
med länder utanför EU.
Europaparlamentet har sagt nej till avtal med vissa länder 
som inte följer de mänskliga rättigheterna.

Europaparlamentet arbetar för att olika länder i världen ska arbeta tillsammans.
Därför är Europaparlamentet med i en grupp
där EU-länderna samarbetar 
med länderna i Afrika, Västindien och Stilla Havet.
Europaparlamentet är också med i en grupp
för EU-länderna och länderna runt Medelhavet.

Europaparlamentet bjuder oft a in politiker från hela världen
som håller tal för Europaparlamentet.

Mänskliga rättigheter

Europaparlamentet arbetar för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati.
Europaparlamentet skickar personer till olika länder för att kontrollera
att de politiska valen i de länderna är demokratiska. 
Dessa personer kallas valobservatörer.

Ledamöterna i Europaparlamentet kontrollerar
att EU:s avtal med andra länder utanför EU följer mänskliga rättigheter.
Europaparlamentet ger ett pris varje år till personer som kämpar för
att alla människor ska få tänka och säga vad de vill.
Priset heter Sacharovpriset.

Europaparlamentet skriver en rapport varje år
om de mänskliga rättigheterna i hela världen,
och om de länder som inte följer de mänskliga rättigheterna.

Europaparlamentet vill att alla länder i världen ska sluta med dödsstraff .
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Så här arbetar Europaparlamentet

Europaparlamentet har en kalender där veckorna är märkta med olika färger: 
röd, rosa , blå och turkos.
Europaparlamentet arbetar med olika frågor de olika veckorna. 

Rosa veckor

Rosa veckor arbetar Europaparlamentet i sina utskott.
Europaparlamentet har 20 olika utskott.
Utskotten är grupper som arbetar med olika frågor,
som till exempel miljö, transport och pengar.

Utskotten skriver förslag och förbereder arbetet för resten av Europaparlamentet.
Europaparlamentet kan också bestämma om extra utskott
om något särskilt har hänt som Europaparlamentet vill undersöka.

Röda veckor

Röda veckor arbetar hela Europaparlamentet tillsammans i staden Strasbourg.
Hela Europaparlamentet kan också ha möten i staden Bryssel.
När hela Europaparlamentet har möte pratar ledamöterna om utskottens förslag
och röstar om förslagen.

Blå veckor

Europaparlamentets ledamöter sitter i politiska grupper 
där alla ledamöterna har liknande politiska värderingar.
När det är blå veckor pratar de politiska grupperna om vad de tycker i olika frågor
och om hur de ska rösta i frågorna.

Turkosa veckor

När det är turkosa veckor kan ledamöterna resa hem till sitt land
för att arbeta där.
När det är turkosa veckor kan ledamöterna också resa på uppdrag 
till andra delar av världen.
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Så här arbetar Europaparlamentet

Rosa veckor

Röda veckor

Blå veckor

Turkosa veckor

Vem gör vad i Europaparlamentet?

Talman

Alla ledamöter i Europaparlamentet röstar om vem som ska bli talman.
Talmannen är den person som representerar Europaparlamentet. 
Det betyder att talmannen kan tala om för andra
vad Europaparlamentet tycker.

Talmannen är ordförande när hela Europaparlamentet har möten.
Talmannen skriver under med sitt namn på EU:s budget
och de lagar som Europaparlamentet säger ja till 
tillsammans med ministerrådet.
Talmannen har sitt uppdrag i två och ett halvt år.

Ledamöterna planerar arbetet i Europaparlamentet noga. 
Datorer med scheman kan vara till hjälp.
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Talmanskonferensen

Talmanskonferensen är en grupp med talmannen 
och ledarna för de politiska grupperna.
Talmanskonferensen gör planer för hur Europaparlamentet ska arbeta,
till exempel vad Europaparlamentet ska prata om
och rösta om på olika möten.

Presidiet

Europaparlamentet har personal som inte är politiskt vald utan som är anställd.
Presidiet bestämmer hur Europaparlamentets personal ska arbeta. 

Många av personerna i personalen arbetar som översättare eller tolk.
Ledamöterna i Europaparlamentet talar 23 olika språk.
Översättarna och tolkarna översätter och tolkar 
så att ledamöterna kan tala på sitt eget språk.

Tolkarna hjälper ledamöterna att förstå vad alla i Europaparlamentet säger.
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Talmanskonferensen

Presidiet

Lätt att se vad Europaparlamentet gör

Du kan följa Europaparlamentets arbete från din dator hemma.
Du kan också gå till ett informationskontor.
Alla huvudstäder i EU-länderna har ett informationskontor.

Parlamentets webbplats

www.europarl.europa.eu är Europaparlamentets webbplats.
Där kan du hitta information på ditt eget språk.
Du kan skicka frågor och läsa om vad Europaparlamentet arbetar med.

www.europarltv.eu är en webbplats där du kan se
videor från Europaparlamentet.
Ibland kan du se direktsändning från Europaparlamentets möten.

Frågor?

Du kan skicka frågor till Europaparlamentet.
De svarar på nästan 30 000 frågor varje år.

Du kan besöka Europaparlamentet

Du kan komma till städerna Strasbourg, Bryssel eller Luxemburg 
och vara med på Europaparlamentets möten 
och träff a de politiker som du har röstat på.
Prata med enheten för besök och seminarier så får du veta hur du gör. 
Du kan komma tillsammans med andra i grupp eller ensam. 

Informationskontoren hjälper dig

Alla huvudstäder i EU-länderna har informationskontor.
Där kan du få broschyrer, cd-skivor och dvd-skivor med information om EU.
Informationskontoren ordnar besök för studenter, 
skolelever och besöksgrupper. 
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Informationskontoren ordnar också möten 
där ledamöter från Europaparlamentet och medborgare i landet 
kan diskutera viktiga frågor om EU:s framtid.

Kontakta dina ledamöter

Alla ledamöter i Europaparlamentet har en egen webbsida 
på Europaparlamentets webbplats.
Där kan du hitta ledamöternas namn, adress, telefonnummer, e-postadress
och mycket annan information om dem. 
Du kan kontakta dem om du vill.

Europaparlamentets webbplats har information på många olika språk.
Adressen är www. europarl.europa.eu
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Kontakta dina ledamöter

 Lissabonfördraget

Lissabonfördraget är ett avtal där EU gjorde vissa ändringar 
när det gäller sitt arbete. 
I Lissabonfördraget står vad EU kan och inte kan göra 
och hur EU-länderna ska arbeta tillsammans.
Alla presidenter och statsministrar i EU undertecknade avtalet 
och det började gälla 1 december år 2009.
Sveriges riksdag sa ja till Lissabonfördraget i december år 2008. 

Lissabonfördraget säger bland annat att Europaparlamentet får mer 
att säga till om när det gäller EU:s pengar och lagar. 
Lissabonfördraget säger också att det ska fi nnas en person 
som talar för hela EU när det gäller utrikespolitik och säkerhet.
Förut måste alla EU-länderna vara helt överens om vissa frågor
för att ändra på dem.
Men Lissabonfördraget säger att det oft ast räcker 
om de fl esta länderna är överens.

En ytterligare förändring kallas för medborgarinitiativ.
Det betyder att en miljon personer i EU 
kan be Europeiska kommissionen att skapa ett nytt lagförslag.

Europaparlamentets ordinarie lagstiftningsförfarande,  
eller medbeslutande

Ordinarie lagstift ningsförfarande betyder att Europaparlamentet
ska vara med och bestämma om frågor i EU. 
Eft er att Lissabonfördraget kom har Europaparlamentet samma ställning 
som ministerrådet när EU bestämmer om många frågor, 
till exempel om EU:s pengar. 

Så här fungerar det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Europeiska kommissionen ger ett förslag på en ny lag 
till Europaparlamentet och till ministerrådet.
Europaparlamentet läser förslaget och kan föreslå ändringar av förslaget.
Om Europaparlamentet säger ja till hela texten utan att föreslå ändringar
och ministerrådet också säger ja så kan den nya lagen börja gälla.
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Om ministerrådet säger nej till Europaparlamentets ändringar
så gör ministerrådet och Europeiska kommissionen ett nytt förslag.
Europaparlamentet läser sedan den nya texten och säger ja eller nej till den.

Men om Europaparlamentet föreslår ändringar igen
så måste Europaparlamentet och ministerrådet arbeta tillsammans
för att göra ett förslag som alla kan säga ja till.
Om de inte kommer överens blir det ingen ny lag.

Europaparlamentets rätt att säga nej

Europaparlamentet har rätt att säga nej i vissa frågor.
Det kan till exempel säga nej till ett nytt land som vill bli medlem i EU.

Så här bestämmer EU om sina pengar

Lissabonfördraget, som började gälla i slutet av år 2009 
gav Europaparlamentet mer makt när det gäller EU:s pengar. 
Europaparlamentet bestämmer nu för tiden 
även om pengar till jordbruk och utrikespolitik. 

Europeiska kommissionen föreslår hur EU kan använda sina pengar, sin budget. 
Deras förslag går till Europaparlamentets budgetutskott. 
Budgetutskottet kan föreslå ändringar.
I oktober månad varje år diskuterar hela Europaparlamentet ändringarna. 

Om ministerrådet och Europaparlamentet inte kommer överens om pengarna, 
pratar de igen. 
I november månad varje år beslutar Europaparlamentet om EU:s pengar. 
Om Europaparlamentet inte kan komma överens med ministerrådet 
delar man pengarna från året innan i 12 lika delar, en del för varje månad,  
fram till att man kan komma överens om en ny budget. 
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Europaparlamentets rätt att säga nej

Så här bestämmer EU om sina pengar

Viktiga ord och fraser i EU

• Den inre marknaden

EU ska fungera som ett enda stort land där människor kan fl ytta 
och resa mellan EU-länderna utan att bli kontrollerade vid gränsen.

Människor ska också kunna sälja varor och tjänster till varandra 
mellan EU-länderna utan att betala tullavgift er.
Alla länder inom EU är EU:s inre marknad.

• Ekonomiska och monetära unionen, EMU

EMU är en plan för att EU-länderna ska kunna använda samma slags pengar, euro.
Flera länder i EU började använda pengarna euro år 2002.
Men alla länder i EU använder inte euro, till exempel Sverige. 

• Europeiska centralbanken, ECB

Europeiska centralbanken arbetar med politik och pengar
i de länder som använder euro.
Banken arbetar för att priserna  inte ska gå upp eller ned för mycket 
i de länder som använder euro.

• Europeiska unionens domstol, EU-domstolen

EU-domstolen kan säga om ett land följer EU-reglerna eller inte.

•  Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har rätt att föreslå nya regler och lagar.
Europeiska kommissionen gör planer för politiken för hela EU.
Den kontrollerar också att EU:s lagar och regler blir verklighet.
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•  Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål från personer
eller företag i EU-länder.
Klagomålen ska handla om något som EU gör fel.

• Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten fi nns i staden Luxemburg 
och har en ledamot från varje EU-land. 
Revisionsrätten kontrollerar att EU får in pengar och betalar ut pengar
på ett lagligt sätt.
Revisionsrätten kontrollerar hur EU sköter sina pengar.

• Europeiska rådet

I Europeiska rådet möts alla ledare för EU-länderna. 
Europeiska rådet har möten minst två gånger varje år i staden Bryssel.

•  Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd kallas också ministerrådet eller rådet.
Ministrarna i alla EU-länderna är med i ministerrådet.
Ministerrådet arbetar mest i staden Bryssel. 

• Gemenskapens regelverk

Gemenskapens regelverk är alla de regler som länderna i EU måste följa.
Länder som går med i EU måste säga ja till EU:s regler
och måste göra EU:s lagar till en del av det egna landets lagar.

• Regionkommittén

Regionkommittén är en grupp som arbetar för de olika regionerna i EU.
Kommissionen och ministerrådet ska fråga Regionkommittén
när de bestämmer något som påverkar en region.
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•  Europeiska ombudsmannen

• Europeiska revisionsrätten

• Europeiska rådet

•  Europeiska unionens råd

• Gemenskapens regelverk

• Regionkommittén

• Subsidiaritet och proportionalitet

EU arbetar eft er subsidiaritetsprincipen.
Det betyder att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.
EU ska bara besluta när det är bättre för medborgarna
att EU beslutar om frågan
än att EU-landet självt beslutar om frågan. 

EU arbetar också eft er proportionalitetsprincipen
som betyder att EU inte får göra mer än vad de måste.

Adresser till Europaparlamentet

Europaparlamentet i Bryssel
60, Rue Wiertz
BE-1047 Bryssel, Belgien

Europaparlamentet i Luxemburg
Plateau du Kirchberg
BP 1601
LU-2929 Luxemburg, Luxemburg

Europaparlamentet i Strasbourg
Allée du Printemps
BP 1024/F
FR-67070 Strasbourg Cedex, Frankrike

Adress för frågor och klagomål
om någon EU-regel

Europaparlamentet
Europaparlamentets talman
Rue Wiertz
BE-1047 Bryssel, Belgien
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Adress för brev från medborgarna

Europaparlamentet
Brev från medborgarna
GOL03A012
LU-2929 Luxemburg, Luxemburg

Besök och seminarier

Europaparlamentet
Besök och seminarier
60, rue Wiertz
BE-1047 Bryssel, Belgien

Europaparlamentet
Besök och seminarier
Bureau de Strasbourg
BP 1024 F
FR-67070 Strasbourg Cedex, Frankrike

Europaparlamentet
Besök och seminarier
LU-2929 Luxemburg, Luxemburg

Informationskontor

Europaparlamentets informationskontor
Regeringsgatan 65, 6 tr.
SE-111 56 Stockholm, Sverige

Du kan hitta adresser
till andra informationskontor i Europa
på webbplatsen
www.europarl.europa.eu.
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Adress för brev från medborgarna

Besök och seminarier

Informationskontor

Viktiga datum för EU och Europaparlamentet

9 maj år 1950  
Frankrikes utrikesminister föreslår att skapa en kol- och stålunion 
mellan Frankrike och Västtyskland. 
Sedan dess fi rar man den 9 maj som ”Europadagen”. 

Mars år 1957 
Sex länder skriver under Romfördragen 
och skapar den gemensamma marknaden. 

Mars år 1962 
Europeiska parlamentariska församlingen ändrar sitt namn 
till Europaparlamentet.

Juni år 1979 
Det första allmänna valet till Europaparlamentet.

November år 1989 
Berlinmuren faller.

Januari år 1993 
Den inre marknaden och fyra friheter skapas: 
fri rörlighet för varor, tjänster, personer och pengar.

13 november år 1994 
Folkomröstning om Sverige ska vara medlem i EU.

Januari år 1995  
Sverige går med i EU.

Januari år 2002 
12 länder börjar använda euron som den gemensamma valutan.

December år 2009 
Lissabonfördraget börjar gälla. 
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