
 
 
 
 

Europaparlamentets tillämpning av artikel 17 i EUF-fördraget 
 
1. Rättslig grund: 
Genom artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) infördes en 
rättslig skyldighet för EU att föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med kyrkor, religiösa 
sammanslutningar och filosofiska och konfessionslösa organisationer. Följande anges där: 

1. Unionen ska respektera och inte påverka den ställning som kyrkor och religiösa 
sammanslutningar och samfund har i medlemsstaterna enligt den nationella lagstiftningen. 

2. Unionen ska även respektera den ställning som filosofiska och konfessionslösa organisationer 
har enligt den nationella lagstiftningen. 

3. Unionen ska upprätthålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med dessa kyrkor och 
organisationer, varvid deras identitet och specifika bidrag ska erkännas. 

 
Europaparlamentet tillämpar dessa fördragsbestämmelser på så sätt att talmannen utser en vice 
talman att ansvara för denna dialog. Parlamentet har även fattat ett antal särskilda beslut om ramarna 
för detta. 
 
2. Europaparlamentets tillämpning av artikel 17 i EUF-fördraget omfattar följande: 

 En av de vice talmännen får ansvaret för att föra dialogen. 

 Den vice talmannen lägger fram en årlig rapport för parlamentets presidium. 

 Det finns ett särskilt ”artikel 17-sekretariat” som administrerar dialogen. 

 Alla berörda avdelningar inom parlamentet ger ytterligare administrativt stöd till dialogen. 

 Särskilda sidor på parlamentets webbplats ökar transparensen och medvetenheten. 

 Parlamentets utredningstjänst tar fram diskussionsunderlag. 

 Det organiseras regelbundna seminarier och andra dialogaktiviteter med externa partner. 

 Dialogen kopplas till det parlamentariska arbetet och den politiska debatten, under 
medverkan av befattningshavare. 

 
3. Typer av artikel 17-aktiviteter i Europaparlamentet: 

 Seminarier om artikel 17-dialogen som parlamentet står värd för. 

 Andra dialogaktiviteter som parlamentet står värd för. 

 Seminarier om artikel 17-relaterade frågor som andra parlamentariska aktörer står värd för. 

 Aktiviteter som anordnas i samverkan med en eller flera artikel 17-dialogpartner. 

 Mottagande i parlamentet av delegationer från artikel 17-partnerorganisationer. 

 Företrädande av parlamentet vid evenemang som anordnas av 
artikel 17-partnerorganisationer. 

 Samarbete med andra EU-institutioner om tillämpningen av artikel 17 i EUF-fördraget. 
 
Parlamentet anordnar vanligtvis två till tre längre seminarier om artikel 17-dialogen om året. De hålls 
offentligt och direktsänds på internet. Alla registrerade dialogpartner, både religiösa och 
konfessionslösa, bjuds in till alla seminarier och andra aktiviteter som rör artikel 17-dialogen. Ämnena 
för dialogen kan komma från alla områden för EU:s verksamhet. Det sker samråd med parlamentets 
dialogpartner i fråga om vilka ämnen som ska väljas och om formatet för seminarierna. 
 
Mellan dialogseminarierna för parlamentet en regelbunden dialog med artikel 17-partner på olika 
nivåer, däribland den administrativa nivån genom det särskilda sekretariatet. 


