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Så beslutar EU
EU-KOMMISSIONEN
FÖRESLÅR NYA LAGAR

REGERINGEN OCH RIKSDAGEN TAR STÄLLNING

EUROPAPARLAMENTET
BESLUTAR

EU-kommissionen utarbetar och föreslår
en ny lag som ska gälla i alla EU-länder.
Kommissionen skickar lagförslaget till
Europaparlamentet, ministerrådet och
medlemsländerna.

I Sverige får både regeringen och riksdagen
EU-kommissionens lagförslag.
Regeringen bildar sig en uppfattning om
förslaget och rådgör med riksdagens utskott
och EU-nämnd. Syftet är att riksdagen ska
kunna påverka förhandlingarna och de
beslut som regeringen ska vara med och
fatta i ministerrådet.

Ledamöterna i Europaparlamentet diskuterar kommissionens lagförslag och kan
föreslå ändringar i det. De röstar sedan om
vilken ståndpunkt parlamentet ska ha om
förslaget. Denna ståndpunkt skickas till
ministerrådet.

FLERA ÅR FRÅN FÖRSLAG TILL LAG
Processen från förslag till färdig EU-lag kan ta olika lång tid, från några månader till flera år. Europaparlamentet
och ministerrådet har rätt att behandla ett lagförslag tre gånger. Är de fortfarande oeniga efter de tre gångerna
faller förslaget och det blir ingen ny EU-lag.

MINISTERRÅDET BESLUTAR
Ministerrådet tar ställning till EU-kommissionens lagförslag och till Europaparlamentets
ståndpunkt. Ministrarna kan också själva
föreslå ändringar i kommissionens förslag.
Europaparlamentet och ministerrådet
måste vara eniga för att kunna besluta om en
ny lag. Det är inte alltid de kommer överens
direkt utan kan behöva diskutera förslaget
flera gånger.

EU-LÄNDERNA
GENOMFÖR LAGEN
När en EU-lag är beslutad är det medlemsländerna som ska genomföra den. I vissa fall
kan länderna behöva ändra i sina egna lagar.
I Sverige stiftar då riksdagen en ny lag.

Vill du veta mer om EU?
EU-upplysningen har riksdagens
uppdrag att ge allmänheten opartisk
och allsidig information om EU.
www.eu-upplysningen.se
eu-upplysningen@riksdagen.se
020-250 000
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• Föreslår nya lagar
• Kontrollerar att EU-länderna följer lagarna
• Har en kommissionär från varje medlemsland
• Företräder EU som helhet
• Cecilia Malmström är svensk kommissionär

• Beslutar tillsammans med ministerrådet om nya EU-lagar
• Beslutar i några fall på egen hand
• Består av ledamöter som är valda i val i medlemsländerna
• 736 ledamöter valdes vid senaste valet 2009
• 18 ledamöter från Sverige, 2 till ska komma
• Ledamöterna företräder sina väljare

• Beslutar tillsammans med Europaparlamentet om nya EU-lagar
• Beslutar på egen hand i vissa frågor, till exempel utrikes- och säkerhetspolitik
• Består av en minister från varje medlemslands regering
• Varje minister företräder sin regering

• De toppmöten som EU:s stats- och regeringschefer håller
minst fyra gånger varje år
• Drar upp riktlinjer för det framtida samarbetet inom EU
• Leds av Europeiska rådets ordförande
• Från Sverige deltar statsminister Fredrik Reinfeldt

I de allra flesta fall beslutar EU på det sätt som beskrivs här, det vill säga att ministerrådet och Europaparlamentet beslutar gemensamt.
Det kallas det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det finns undantag då antingen ministerrådet eller Europaparlamentet beslutar på egen hand.
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