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Europaparlamentet utgörs av er – 
Europas medborgare – från alla 28 
delar av denna union. Det är nämligen 
ni som har valt de 751 ledamöterna 
i Europaparlamentet. Det är tack 
vare era röster som de kan ändra 
europeiska lagar genom att lägga fram 
ändringsförslag med er i åtanke.

Jag har anförtrotts av era folkvalda EU-
parlamentariker att leda och företräda 
Europaparlamentet som det verkliga 
språkröret för Europas folk. Mitt mål 
som talman är att föra Europa närmare 
medborgarna.

Jag kommer att göra allt jag kan för att 
parlamentet och dess ledamöter ska bli 
ännu bättre på att arbeta för era behov, 
era drömmar. Europeiska unionen 
måste agera konkret och lyssna på er 
oro på områden som sysselsättning, 

tillväxt, säkerhet, migration och 
klimatförändringar.

Europeiska unionen har varit ett 
fantastiskt verktyg för att skapa 
välstånd och stabilitet. Om vi ser 
tillbaka på våra mor- och farföräldrar 
ser vi hur ett enat Europa förverkligade 
deras dröm om att få ett slut på krigen 
i Europa. De fick se sina barn och 
barnbarn födas och växa upp i en tid 
av fred och respekt för grundläggande 
rättigheter.

Europas sätt att skapa synergier mellan 
sina olika länder och befolkningar har 
lett till en otrolig ekonomisk och politisk 
utveckling som har stöttat miljontals 
arbetstagare och företagare genom 
den inre marknaden och förverkligat 
ungdomars drömmar om att studera 
utomlands.

TALMANNENS  
FÖRORD 



Trots denna odiskutabla framgång har 
Europa inte alltid funnit det rätta svaret 
på nya utmaningar, och människor har 
ibland tvivlat på EU-institutionernas 
förmåga att komma med lösningar på 
deras problem.

Så vi måste kämpa för att förbättra 
unionen, få den att bli bättre på det den 
gör, väl medvetna om att vi i dag mer 
än någonsin tidigare måste stå enade 
för att värna medborgarnas intressen. 
För söndrade kommer vi inte att kunna 
försvara våra ekonomiska intressen och 
handelsintressen, garantera vår säkerhet 
och skydda miljön.

Vi är redo för denna utmaning och 
vi arbetar hårt för att nå resultat. 
Era folkvalda företrädare lägger ner 

mycket arbete på att granska nya och 
effektivare förslag till lagstiftning från 
EU-kommissionen och trycker på för att 
den ska agera i de europeiska folkens 
intressen.

Detta är en uppgift som vi åtog oss 
när ni valde oss i maj 2014 och som 
vi ska stå till svars för i det kommande 
EU-valet 2019.

Ert deltagande är nödvändigt, för det är 
det som ger oss kraft och energi i vårt 
arbete som folkvalda. Därför behöver 
vi ert engagemang som upplysta 
europeiska medborgare.

Antonio Tajani 
Europaparlamentets talman
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Europeiska unionen är ett unikt 
ekonomiskt och politiskt partnerskap 
mellan 28 europeiska medlemsländer. 
Det skapades efter andra världskriget 
för att främja ekonomiskt samarbete. 
Tanken var att länder som bedriver 
handel med varandra blir ekonomiskt 
beroende av varandra och därigenom 
mer benägna att undvika konflikter. EU 
bygger på rättsstatsprincipen: Allt som 
EU gör utgår från fördragen, som alla 
medlemsländer har enats om. 

EU strävar hela tiden efter att 
dess institutioner ska förbli 
demokratiska och öppna för insyn. 
Europaparlamentet är en unik 
multinationell parlamentarisk 
församling som väljs direkt av 
medborgarna. Europaparlamentets 751 
ledamöter företräder över 500 miljoner 
människor i 28 medlemsländer. EU-
medborgarna kan medverka i den 
politiska processen på många olika sätt. 
De kan exempelvis rösta i val, ta kontakt 
med sin egen Europaparlamentariker, 
skicka in framställningar till Europa-
parlamentet och dra igång ett 
medborgarinitiativ där Europeiska 
kommissionen uppmanas att föreslå ny 
lagstiftning.

EUROPEISKA UNIONEN: 
VAD OCH VARFÖR

Skicka in en framställning till Europaparlamentet: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00533cec74/Petitions.html 

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00533cec74/Petitions.html


HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ  
VAD EU HAR ÅSTADKOMMIT:

Ô

1. Ett halvt århundrade av 
fred, stabilitet och välstånd. 
Detta har avsevärt förbättrat 
levnadsvillkoren för miljontals 
européer.

4. Införandet av en 
gemensam valuta, euron, 
som för närvarande används 
i en majoritet av EU:s 
medlemsländer, har gjort 
det ännu lättare att bedriva 
handel och att resa.

5. Människans värdighet, 
frihet, demokrati, jämlikhet, 
rättsstatsprincipen och respekten 
för de mänskliga rättigheterna är 
värdegrunder som står inskrivna 
i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna. EU-institutionerna 
och medlemsländernas regeringar 
har juridisk skyldighet att rätta 
sig efter dem när de tillämpar 
EU-lagstiftningen.

6. Den gemensamma utrikes- 
och säkerhets politiken gör att 
EU kan uttala sig samstämmigt 
på världsscenen. EU uppträder 
även enat när det handlar om 
att ge utvecklingsbistånd till icke 
EU-länder, bevaka mänskliga 
rättigheter över hela världen och 
upprätthålla handelsförbindelser 
med länder utanför EU.

3. Den ”inre marknaden” 
gör att de flesta varor, 
tjänster, pengar och 
människor kan röra sig fritt 
inom EU och utgör EU:s 
verkliga ekonomiska motor.

2. Tack vare att gränskontrollerna mellan 
EU:s medlemsländer har avskaffats kan 
människor resa fritt över större delen av 
vår världsdel. Det har också blivit mycket 
lättare att bo och arbeta utomlands 
i Europa.



EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Europeiska unionens råd, ofta kallat rådet, företräder de 
enskilda medlemsländernas regeringar. Rådets ordförandeskap 
innehas av medlemsländerna enligt ett rullande schema.

EUROPEISKA RÅDET

EU:s övergripande politiska prioriteringar fastställs av 
Europeiska rådet, där ledare på nationell nivå och EU-nivå möts. 
Det leds av sin ordförande och består av nationella stats- och 
regeringschefer samt kommissionens ordförande.

EUROPEISKA UNIONENS  
INSTITUTIONER 
HÄR FÖLJER EN KORT BESKRIVNING AV DE 
VIKTIGASTE EU-INSTITUTIONERNA OCH VAD 
DE GÖR.

Ô

EUROPAPARLAMENTET

Det enda direktvalda EU-organet. Företräder EU:s 500 
miljoner invånare. Spelar en nyckelroll i valet av Europeiska 
kommissionens ordförande. Beslutar tillsammans med 
Europeiska unionens råd om EU:s budget och lagstiftning.



C

Lär dig mer om EU:s institutioner och organ: 
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sv.htm

REVISIONSRÄTTEN

Granskar EU:s finanser. Som extern revisor bidrar revisionsrätten 
till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och fungerar 
som oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska 
intressen.

EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB)

Centralbanken för Europas gemensamma valuta, euron. ECB:s 
huvuduppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och på så vis 
prisstabiliteten i euroområdet.

DOMSTOLEN

EU-rättens högsta domstol. Den tolkar EU-rätten och säkerställer 
att den tillämpas likadant i alla medlemsländer.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EU:s verkställande organ som föreslår och verkställer EU:s lagar 
och övervakar fördragen och EU:s dagliga verksamhet.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sv.htm


EUROPAPARLAMENTETS  
BEFOGENHETER OCH UPPGIFTER

Europaparlamentet är ett unikt exempel på demokrati i en multinationell och 
flerspråkig miljö. De folkvalda Europaparlamentarikerna debatterar offentligt och 
spelar en avgörande roll i utformningen av EU:s politik. Här är några exempel på 
deras viktigaste arbetsområden:

LAGAR

Tillsammans med rådet beslutar 
Europaparlamentet om lagar 
som påverkar EU-medborgarna 
i deras vardag. Detta gör de 
exempelvis i frågor om fri rörlighet, 
livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, 
miljö och de flesta ekonomiska 
sektorer. Medlemsländerna har 
fortfarande vetorätt på områden som 
skatter samt utrikes- och försvarspolitik. 
På vissa områden måste rådet ha 

parlamentets godkännande innan 
det fattar beslut. Men även där 
medlemsländerna beslutar på egen 
hand, exempelvis inom utbildning och 
kultur, går EU ofta in med stödåtgärder, 
till exempel genom programmet 
Erasmus+, som ger unga européer 
möjlighet att studera, arbeta som 
volontärer, gå en yrkesutbildning eller 
skaffa arbetslivserfarenhet i utlandet.

Engagera dig i EU-politiken: 
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_sv.htm

http://europa.eu/eu-law/have-your-say/index_sv.htm


2012 VÄCKTE EUROPAPARLAMENTET UPPSEENDE GENOM 
ATT FÖRKASTA DET KONTROVERSIELLA ACTA-AVTALET OM 
VARUMÄRKESFÖRFALSKNING.

Detta multinationella avtal syftade till 
att upprätta internationella standarder 
för att stärka skyddet av immateriella 
rättigheter. Organisationer som 
representerade medborgare och icke-
statliga intressen hävdade emellertid 
att Acta riskerade att försvaga ett 
antal grundläggande rättigheter, som 
yttrandefriheten och integritetsskyddet. 

Att avtalet förhandlades fram 
i hemlighet innebar dessutom att 
företrädare för det civila samhället, 
utvecklingsländer och allmänheten 

stängdes ute från processen. När EU 
och flera av dess medlemsländer skrev 
under avtalet väckte detta omfattande 
protester över hela Europa. Efter 
påtryckningar från det civila samhället, 
däribland fem framställningar med 
2,8 miljoner namnunderskrifter, gjorde 
Europaparlamentet en noggrann 
genomgång av avtalet och avvisade 
det till slut. 

Detta innebar i praktiken dödsstöten 
för Acta, som inte kunde antas av något 
av EU:s medlemsländer.
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BUDGET

Budgetansvar är den viktigaste 
befogenheten för varje parlament – 
den som fördelar medlen har även 
makten att fastställa de politiska 
prioriteringarna. På EU-nivå delas detta 
ansvar av Europaparlamentet och 

rådet. Tillsammans antar de en flerårig 
budgetram vart sjunde år och granskar 
och godkänner budgeten för det 
kommande året samt utgifterna för det 
gångna året.

Mer om EU:s budget: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html 

EU:s LÅNGTIDSBUDGET 2014–2020
Utgiftstak (i euro) för 7 år

Ô

Skydd och förvaltning av naturresurser 
Den gemensamma jordbrukspolitiken
och landsbygdens utveckling (373,2 miljarder)

Konkurrenskraft för jobb och tillväxt 
Forskning och teknik (125,6 miljarder)

Administration  
(61,6 miljarder)

EU som global partner 
Internationella frågor (58,7 miljarder)

Frihet, säkerhet och rättvisa 
Rättsliga och inrikes frågor (15,7 miljarder)

Sammanhållning för jobb och tillväxt 
Jobb, territoriell sammanhållning och samarbete  
(325,1 miljarder)

Totala utgifter (960 miljarder) 
Inklusive 27 miljoner för att kompensera Kroatien

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
http://europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


KONTROLL

Europaparlamentet kontrollerar att 
EU:s pengar används på rätt sätt. 
När Europeiska kommissionens 
ordförande ska nomineras görs detta 
med hänsyn till resultatet i valet till 
Europaparlamentet; ordföranden måste 
dessutom väljas in av parlamentet, som 
även måste godkänna tillsättningen av 
hela kommissionen (ordföranden och 
kommissionärskollegiet) och kan tvinga 
den att avgå. Kommissionsledamöterna 
ombeds ofta att försvara sin politik 
inför parlamentet, och Europeiska 
rådets ordförande och den höga 

representanten för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik framträder regelbundet 
i parlamentet för att informera 
parlamentarikerna och svara på deras 
frågor. De senaste åren har det blivit 
betydligt vanligare att parlamentet 
håller diskussioner med alla ledande 
beslutsfattare som har med euron att 
göra för att kasta mer ljus över hur 
beslut i valutafrågor fattas. På så vis är 
Europaparlamentet ett av få forum där 
man försöker förbättra insynen i hur 
euroområdet styrs.

Mer om Europaparlamentets befogenheter och förfaranden:
europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/007c895f4c/Powers-and-procedures.html

http://europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/007c895f4c/Powers-and-procedures.html


EUROPAPARLAMENTET  
FÖRSVARAR FRIHET OCH  
DEMOKRATI

Som EU:s enda folkvalda institution 
tar Europaparlamentet sin roll 
som försvarare av frihet, mänskliga 
rättig heter och demokrati, både 
i och utanför Europa, på största 
allvar. Den främsta uppgiften för 
parlamentets ledamöter är att företräda 
medborgarna på EU-nivå och att hävda 
deras intressen gentemot EU:s ledare 
och institutioner. 

De flesta internationella avtal som EU 
ingår måste godkännas av Europa-
parlamentet, som också är med 
och utformar EU:s utvecklings- och 
biståndspolitik. Parlamentets ledamöter 
utövar allt större inflytande över EU:s 
utrikespolitik och har nära förbindelser 
med andra lagstiftare över hela världen.

Parlamentets ledamöter agerar ofta 
valobservatörer i länder runtom 
i världen för att kontrollera att valen där 
går rätt till. De ser till att de mänskliga 
rättigheterna skyddas i ekonomiska 
avtal och handelsavtal som EU ingår 
med andra länder, och de delar ut 
Sacharovpriset för att hedra personer 
eller organisationer som försvarar 
mänskliga rättigheter, demokrati och 
yttrandefrihet och som bekämpar 
intolerans och förtryck någonstans 
i världen. Bland tidigare års pristagare 
märks Malala Yousafzai, Nelson 
Mandela och Aung San Suu Kyi. 

More on the European Parliament’s Sakharov Prize:
europarl.europa.eu/sakharov





EUROPAPARLAMENTETS  
STRUKTUR
EUROPAPARLAMENTETS 
SAMMANSÄTTNING I POLITISKA GRUPPER (23.1.2017)

Ô

 EPP Europeiska folkpartiets grupp 
(kristdemokrater) 

 S&D Gruppen Progressiva 
förbundet av Socialdemokrater 
i Europaparlamentet 

 ECR Gruppen Europeiska konservativa 
och reformister 

 ALDE Gruppen Alliansen liberaler och 
demokrater för  Europa

 GUE/NGL  Gruppen Europeiska enade 
vänstern/Nordisk grön vänster 

 De gröna/EFA  Gruppen De gröna/Europeiska 
fria alliansen

 EFDD  Gruppen Frihet och direkt 
demokrati i Europa

NFE   Nationernas och friheternas 
Europa

 GL Grupplösa 

EPP

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

De gröna/EFA

51

EFDD

42
NFE

40
GL

18

Totalt  751



PLATSFÖRDELNING PER POLITISK GRUPP 
OCH PER MEDLEMSSTAT (23.1.2017)

Ô
EPP S&D ECR ALDE

GUE/
NGL

De gröna/
EFA EFDD NFE GL Totalt

Belgien 4 4 4 6 2 1 21

Bulgarien 7 4 2 4 17

Tjeckien 7 4 2 4 3 1 21

Danmark 1 3 4 3 1 1 13

Tyskland 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Estland 1 1 3 1 6

Irland 4 1 1 1 4 11

Grekland 5 4 1 6 5 21

Spanien 17 14 8 11 4 54

Frankrike 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Kroatien 5 2 1 2 1 11

Italien 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Cypern 1 2 1 2 6

Lettland 4 1 1 1 1 8

Litauen 3 2 1 3 1 1 11

Luxemburg 3 1 1 1 6

Ungern 12 4 2 3 21

Malta 3 3 6

Nederländerna 5 3 2 7 3 2 4 26

Österrike 5 5 1 3 4 18

Polen 23 5 19 1 2 1 51

Portugal 8 8 1 4 21

Rumänien 12 15 1 3 1 32

Slovenien 5 1 1 1 8

Slovakien 6 4 3 13

Finland 3 2 2 4 1 1 13

Sverige 4 6 3 1 4 2 20

Förenade kungariket 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Totalt 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



LÄR KÄNNA  
EUROPAPARLAMENTET BÄTTRE 
BESÖK OSS ...

Undrar du var Europeiska unionens lagar kommer ifrån? Är du nyfiken 
på var parlamentsledamöterna sitter när de fattar beslut som påverkar 
dig i din vardag?

Europaparlamentet erbjuder en rad olika interaktiva besök i Bryssel och Strasbourg 
som ger dig möjlighet att förbättra dina kunskaper om hur parlamentet fungerar, 
om dess historia och om EU-kontexten i stort. All besöksinformation hittar du på 
Europaparlamentets webbplats (http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/).

STATION EUROPA (BRYSSEL)
Kom och beskåda den interaktiva 3D-modellen av Europaparlamentet och ta reda på 
mer om parlamentets historia, dess byggnader, framstående personer som kommit 
på besök och de olika aktiviteterna för besökare. Station Europa är den givna start-
punkten för ditt besök på Europaparlamentet. 

PARLAMENTARIUM (BRYSSEL)
Lär dig mer om den europeiska integrationens historia och EU:s inverkan på vår 
vardag med hjälp av rolig och interaktiv teknik. Europaparlamentets besökscentrum 
är öppet alla dagar i veckan. Ingen förhandsbokning krävs. 

ROLLSPEL FÖR SKOLOR (BRYSSEL)
Är du mellan 14 och 18 år? Då kan du prova på att vara Europaparlamentariker i ett 
par timmar! I det här rollspelet lär du dig på ett nyskapande och underhållande sätt 
hur Europaparlamentets beslutsprocess går till. Rollspelet tar två och en halv timme 
och ordnas måndag–fredag för grupper på 16–32 elever. Förhandsbokning krävs. 

EUROPEISKA HISTORIENS HUS (BRYSSEL)
Ge dig ut på en resa genom Europas historia och använd fantasin för att utforma 
dess framtid. Det här museet ger dig en unik upplevelse och kan bland mycket 
annat erbjuda utställningar, besök med multimedieguide, undervisningsmaterial, 
workshoppar och seminarier på olika teman. Öppnar i maj 2017.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/


SOLIDARNOŚĆ 1980-ESPLANADEN (BRYSSEL)
På esplanaden anordnas varje år över 40 offentliga evenemang av EU-institutionerna och 
andra organisationer. Glöm inte att kolla programmet eller stanna till en stund för att bara 
koppla av, beundra arkitekturen eller insupa atmosfären på Europaparlamentet. 

BESÖK I PLENISALEN FÖR ENSKILDA (BRYSSEL OCH STRASBOURG) 
Utforska plenisalen i Bryssel med hjälp av en multimedieguide på alla 24 officiella EU-språk. 
Ingen förhandsbokning krävs.
Nyfiken på hur det går till under debatterna? Följ ett plenarsammanträde i Strasbourg eller 
Bryssel direkt från åhörarläktaren. Ingen förhandsbokning krävs, men antalet platser är 
begränsat.

PARLAMENTSBESÖK FÖR GRUPPER (BRYSSEL OCH STRASBOURG) 
Boka ett besök för din grupp (minst tio personer, måndag–fredag) och var med när en 
föredragshållare berättar om parlamentets roll och verksamhet. I rundvandringen ingår ett 
besök i plenisalen i Bryssel eller Strasbourg.

EUROSCOLAPROGRAMMET (STRASBOURG)
Är dina elever mellan 18 och 20 år och kommer de från något av EU:s 28 länder? Då 
är de välkomna att slå sig ner i plenisalens bänkrader för att debattera, förhandla, anta 
resolutioner och uppleva Europaparlamentets beslutsfattande i en spännande och 
flerspråkig miljö.



PARLAMENTET NÄRA DIG
Besök föreläsningar, utställningar och debatter i europeiska frågor organiserade av 
Europaparlamentets informationskontor i alla medlemsländer.

SVERIGE
Regeringsgatan 65, 6 tr.
SE-111 56 Stockholm
SVERIGE
Tfn +46 856244455
epstockholm@ep.europa.eu
europaparlamentet.se

FINLAND
Malmgatan 16
FIN-00100 Helsingfors
FINLAND
Tfn +358 96220450
ephelsinki@ep.europa.eu
europarl.fi

HAR DU FRÅGOR ÄR DU ALLTID VÄLKOMMEN ATT 
KONTAKTA OSS:
Place du Luxembourg/Luxemburgplein 100
1050 Bryssel
BELGIEN
visit@europarl.europa.eu 
europarl.europa.eu/visiting/sv/ 

mailto:epstockholm%40ep.europa.eu?subject=epstockholm%40ep.europa.eu
http://www.europaparlamentet.se/
mailto:ephelsinki%40ep.europa.eu?subject=ephelsinki%40ep.europa.eu
http://www.europarl.fi/sv/home.html
mailto:visit%40europarl.europa.eu?subject=visit%40europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/


... ELLER HÅLL KONTAKTEN!

VISIT OUR WEBSITE 
Here you can follow live plenary debates and find contact information for MEPs in 
your country, not to mention plenty of information ranging from the latest news to 
studies and reports on specific topics: europarl.europa.eu

JOIN OUR FACEBOOK COMMUNITY AND GET INVOLVED IN THE DEBATE
facebook.com/europeanparliament 

FOLLOW US ON TWITTER
twitter.com/europarl

FOLLOW ALL MEPS AND POLITICAL PARTIES IN REAL TIME 
epnewshub.eu

http://www.europarl.europa.eu/
http://epnewshub.eu
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