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Parlamentets befogenheter och lagstiftningsförfaranden

De allra flesta av EU:s lagar antas av parlamentet tillsammans med rådet. Det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet – ”medbeslutandeförfarandet” – omfattar bland annat den inre marknaden, 
arbetskraftens fria rörlighet, tjänster, jordbruk, fiske, energitrygghet, visum, asyl, invandring, rättsliga 
och inrikes frågor, konsumentpolitik, transeuropeiska nät, miljö, kultur (stimulansåtgärder), forskning 
(ramprogram), social utestängning, folkhälsa, kampen mot bedrägeri i EU, stimulansåtgärder för att 
bekämpa diskriminering, särskilda åtgärder för industriellt stöd, åtgärder för ekonomisk och social 
sammanhållning, stadgan för europeiska politiska partier.

På några områden gäller särskilda beslutsförfaranden där parlamentet endast avger ett yttrande om 
ett förslag från kommissionen. I dessa fall måste rådet ta emot parlamentets ståndpunkt innan det 
röstar om kommissionens förslag. Ståndpunkten är dock inte bindande för rådet. Det viktigaste 
lagstiftningsområdet där detta samrådsförfarande fortfarande gäller är skatter. Lagstiftning på dessa 
områden kräver även enhällighet i rådet för att lagstiftningen ska kunna antas. 

I vissa andra fall krävs parlamentets godkännande för att ett beslut ska kunna fattas. Omröstningen i 
dessa fall består av ett enkelt och bindande ja eller nej. Detta förfarande används bland annat vid 
anslutning av nya EU-medlemsstater och vid internationella avtal mellan EU och tredjeländer eller 
grupper av länder. Det gäller även vid det slutliga beslutet om godkännande av 
Europeiska kommissionen.
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Hur många parlamentsledamöter?
I juni 2009 valdes enligt Nicefördraget 736 parlamentsledamöter. 

Genom Lissabonfördraget ökas antalet parlamentsledamöter till 751, men först från nästa val 2014. 
EU-medlemsstaterna har enats om en fördragsändring så att parlamentet redan innan dess ska 
utökas med ytterligare ledamöter. Men denna ändring måste fortfarande ratificeras i samtliga 
27 medlemsstater.

Som övergångsåtgärd planeras att de tre tyska ledamöter, som enligt Lissabonfördraget skulle lämna 
parlamentet, får stanna fram till slutet av mandattiden, vilket tillfälligt kommer att öka antalet 
ledamöter från 751 till 754.

De ytterligare 18 ledamöter (Lissabonfördragets 751 minus Nicefördragets 736 plus de tre tyska 
ledamöter som ännu inte dragits ifrån) skulle komma från Spanien (4), Frankrike (2), Sverige (2), 
Österrike (2), Bulgarien (1), Italien (1), Lettland (1), Malta (1), Nederländerna (1), Polen (1), 
Slovenien (1) och Storbritannien (1).
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Hur utses kommissionens ordförande och 
kommissionsledamöterna?

Kommissionens ordförande

I och med Lissabonfördraget får parlamentet i framtiden en viktigare roll vid valet av 
kommissionens ordförande, eftersom det numera krävs kvalificerad majoritet, dvs. att minst hälften 
av samtliga ledamöter röstar ja, snarare än hälften av dem som röstar, som det var tidigare. 

Med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter lämpligt samråd ska Europeiska rådet med 
kvalificerad majoritet föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som kommissionens 
ordförande.

Denna kandidat ska väljas av Europaparlamentet med en majoritet av dess ledamöter. 

Om denna kandidat inte får majoritet, ska Europeiska rådet med kvalificerad majoritet inom en 
månad föreslå en ny kandidat som ska väljas av Europaparlamentet enligt samma förfarande 
(Lissabonfördraget artikel 9 d, punkt 7).

Kommissionsledamöter

Rådet ska i samförstånd med den valda ordföranden anta förteckningen över nominerade 
kommissionsledamöter. 

Dessa nominerade kommissionsledamöter utfrågas först i parlamentsutskott inom deras framtida 
ansvarsområden. Utfrågningarna är offentliga. Kommissionsledamöterna gör uttalanden och svarar 
på frågor.

Kommissionens valda ordförande presenterar därefter kommissionen och dess program vid ett 
sammanträde i parlamentet. Programförklaringen följs av en debatt. Ordföranden, unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och övriga ledamöter av kommissionen ska som 
kollegium underställas en omröstning för godkännande av parlamentet.

Parlamentet får skjuta upp omröstningen till det därpå följande sammanträdet (artikel 99 i 
Europaparlamentets arbetsordning).

Efter att ordföranden och kommissionsledamöterna har godkänts av parlamentet utses de med en 
kvalificerad majoritet av rådet.

Om det sker en omfattande omfördelning av ansvarsområdena under kommissionens mandatperiod, 
om en ersättare ska utses eller en ny kommissionsledamot utnämnas vid anslutningen av en ny 
medlemsstat ska de berörda kommissionsledamöterna på nytt frågas ut i berörda utskott.

.
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Parlamentet i siffror
Europaparlamentet är det största demokratiska parlamentet i världen. Här är lite statistik som 
illustrerar dess verksamhet under valperioden juli 2004–maj 2009.

Arbetsflöde

Enligt medbeslutandeförfarandet antar parlamentet rättsakter tillsammans med Europeiska unionens 
råd (som representerar EU:s medlemsstater). De båda institutionerna har samma befogenheter. 
Under valperioden 2004–2009 ändrade och röstade parlamentet om 483 texter enligt 
medbeslutandeförfarandet: 351 i första behandlingen, 110 i andra behandlingen och 22 efter 
förlikningsförfaranden. 

Enligt samtyckesförfarandet kan parlamentet anta eller förkasta, men inte ändra, rättsakten. Detta 
förfarande används i huvudsak för internationella avtal och godkännande av nya EU-medlemmar. 
Under valperioden 2004–2009 genomförde parlamentet 63 sådana omröstningar. Enligt 
Lissabonfördraget tillämpas nu ett liknande ”godkännandeförfarande” vid fler typer av avtal där 
resultatet av parlamentets omröstning tidigare inte var bindande.

Enligt samrådsförfarandet kan parlamentet rösta och avge ett yttrande, men det slutliga beslutet 
fattas av rådet. Under föregående valperiod tillämpades detta förfarande bland annat vid beslut om 
skatter, jordbruk och rättsliga frågor, men inom de båda sistnämnda områdena används nu 
medbeslutandeförfarandet. Mellan juli 2004 och maj 2009 genomförde parlamentet 633 sådana 
omröstningar.

När det gäller EU:s budget och hur den genomförs beslutar parlamentet och EU-länderna
gemensamt. Parlamentet granskar också EU:s räkenskaper för att bevilja institutionerna så kallad 
”ansvarsfrihet” för ett budgetår. Under valperioden 2004–2009 fattade parlamentet 216 sådana
budgetrelaterade beslut.

Förutom sina lagstiftnings- och budgetbeslut antog parlamentet 660 initiativbetänkanden och 
593 resolutioner, där det avgav icke-bindande yttranden i för parlamentet viktiga frågor. Dessutom 
undertecknades 37 skriftliga förklaringar av mer än hälften av ledamöterna, vilket innebär att de 
blev officiellt godkända.

Sammanlagt 2 924 texter godkändes i plenum under valperioden 2004–2009. Av dessa var 
1 355 lagstiftningshandlingar. 

Parlamentsutskotten, de politiska grupperna eller grupper av parlamentsledamöter lade fram 
48 747 ändringsförslag i plenum. 30 067 av dessa ändringsförslag godkändes – 15 189 texter enligt 
medbeslutandeförfarandet. 
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Parlamentet anordnade även 49 högtidliga möten, där framstående gäster höll anföranden. Det 
kortaste formella anförandet under valperioden 2004–2009 hölls av drottning Beatrix av 
Nederländerna den 26 oktober 2004 (19 minuter). Det längsta hölls av den colombianska politikern 
Ingrid Betancourt den 8 oktober 2008 (50 minuter).

Personal

I maj 2009 var antalet tjänstemän och tillfälligt anställda vid parlamentet (inklusive dess politiska 
grupper) på olika orter följande:

TOTALT Bryssel Strasbourg Luxemburg Övriga orter
6 166 3 270 80 2 568 248

En majoritet av parlamentets personal (60 procent) är kvinnor.

Tjänstemännen är i genomsnitt 47 år. Den genomsnittliga åldern för personal från de gamla 
medlemsstaterna är 50 år. För personal från de nya medlemsstaterna är den endast 34 år.

Det största generaldirektoratet är GD Översättning, som står för 21,5 procent av befattningarna
i parlamentets sekretariat. När tolkar och språkjurister räknas med står språkrelaterade befattningar 
för en tredjedel av den sammanlagda personalen.

I maj 2009 hade parlamentsledamöterna 1 510 ackrediterade assistenter. 

Privatanställda finns inom parlamentets fastighetsförvaltning, informationstekniska del samt städ- och 
serveringstjänster. Journalister, besökare och lobbyister ökar ytterligare antalet personer vid 
parlamentet, vilket ibland uppgår till över 10 000 personer på de tre huvudsakliga arbetsorterna.

Budget

Parlamentets budget för 2011 är cirka 1,675 miljarder euro (cirka 3,34 euro per EU-invånare).
Av detta belopp går 320 miljoner euro till fastigheter, möbler, utrustning och liknande utgifter, 
563 miljoner euro till personalen (fast och tillfällig), 218 miljoner euro till parlamentsledamöternas 
arvoden och ersättningar, 187 miljoner euro till deras assistenter och 135 miljoner euro till övrig 
personal och externa tjänster.
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Fastigheter

Enligt beslut av EU:s medlemsstater (Europeiska rådet) har parlamentet tre arbetsorter – Strasbourg 
(officiellt säte), Bryssel och Luxemburg. 

TOTALT Bryssel Strasbourg Luxemburg
Antal fastigheter 24 14 4 6
Yta, m2 1 069 569 532 104 338 659 198 806
Sammanträdeslokaler 
(kammaren 
medräknad)

156 97 51 8

Ackrediterade lobbyister och journalister

Det finns 4 322 registrerade lobbyister vid parlamentet. De företräder 1 699 organisationer 
(maj 2009). Omkring 1 000 journalister är ackrediterade vid samtliga EU-institutioner. Ytterligare 
100 journalister är endast ackrediterade vid Europaparlamentet.
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Hur många språk används i parlamentet?

Parlamentsledamöterna har rätt att tala, lyssna, läsa och skriva på alla EU:s 23 officiella språk. Deras 
anföranden på ett officiellt språk simultantolkas till övriga officiella språk.

Bulgariens och Rumäniens EU-inträde den 1 januari 2007 och det samtidiga införandet av iriska som 
officiellt språk innebar att det sammanlagda antalet officiella språk steg till 23: bulgariska, danska, 
engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, 
nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, 
tyska och ungerska. 

De 23 språken kan kombineras på 506 sätt (23 x 22). 

I allmänhet översätter varje tolk och översättare till sitt modersmål. För att hantera alla möjliga 
språkkombinationer använder parlamentet ett system med ”reläspråk”: en talare eller text tolkas eller 
översätts först till ett av de vanligaste språken (engelska, franska eller tyska) och därefter till andra 
språk.

Tolk och översättare är olika yrken: tolkar översätter muntligen ett språk till ett annat i anslutning till 
framförandet under sammanträden, medan översättare arbetar med skriftliga dokument i syfte att 
utarbeta en fullständigt korrekt version av dokumentet på målspråket.

Vid parlamentet arbetar omkring 430 fast anställda tolkar, men parlamentet har även tillgång till 
2 500 frilanstolkar. Mellan 800 och 1 000 tolkar finns tillgängliga för plenarsammanträdena.

Vid parlamentet arbetar omkring 700 översättare. De översatte 1 220 775 sidor under 2007.

Parlamentets flerspråkighetsutgifter uppgick till 484 miljoner euro under 2008, det vill säga en 
tredjedel av dess totala utgifter.
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Parlamentsledamöternas arvoden och pensioner

Arvoden
Genom den ledamotsstadga som gäller sedan juli 2009 får alla parlamentsledamöter samma arvode.

Ledamöternas månatliga arvode före skatt uppgår 2011 enligt ledamotsstadgan till 7 956,87euro. 
Arvodet betalas från parlamentets budget och är underkastat en EU-skatt, efter vilken arvodet blir 
6 200,72 euro. Medlemsstaterna kan även beskatta arvodet på nationell nivå. Grundarvodet uppgår 
till 38,5 procent av grundarvodet för en domare vid domstolen.

Ledamöterna i parlamentet hade före valet 2009 möjlighet att behålla det föregående nationella 
systemet för arvode, avgångsvederlag och pensioner under hela sin mandattid i Europaparlamentet. 

Pensioner
Parlamentsledamöterna har rätt till ålderspension från och med att de fyller 63 år. För varje helt år 
som ledamoten utövat sitt mandat utgår ålderspension med 3,5 procent av ledamotsarvodet, men det 
sammanlagda beloppet får inte överskrida 70 procent. Pensionerna bekostas genom 
Europaparlamentets budget.
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Sammanfattning av parlamentsledamöternas ersättningar 

En stor del av parlamentsledamöternas arbete innebär att de måste vara borta hemifrån. Olika 
ersättningar finns tillgängliga för att täcka de kostnader som är förknippade med detta.

Resekostnader
De flesta av Europaparlamentets sammanträden, exempelvis plenarsessioner, 
utskottssammanträden och möten med de politiska grupperna, äger rum i Bryssel eller Strasbourg. 
Ledamöterna får ersättning för den faktiska resekostnaden för att delta i sådana möten mot 
uppvisande av kvitto, upp till affärsklass för flygresa, tågresa i första klass eller 0,50 euro per 
kilometer för bilresa. Dessutom tillkommer schablontillägg grundade på ressträcka och restid för att 
täcka övriga resekostnader (exempelvis motorvägstullar, avgifter för extra bagage eller 
bokningsavgifter).

Ledamöterna kan även få upp till 4 243 euro i ersättning per år för övriga tjänsteresor utanför den 
egna medlemsstaten samt för upp till 24 returresor inom den egna medlemsstaten. De 
schablonersättningar för resor till Bryssel och Strasbourg (och andra destinationer i EU) som gällde 
före juni 2009 har slopats.

Dagtraktamenten
Parlamentet betalar en schablonersättning på 304 euro för varje dag som parlamentsledamöterna 
fullgör officiella uppdrag, så länge de skriver på en närvarolista. Detta täcker hotellräkningar, måltider 
och övriga kostnader. Denna ersättning halveras om ledamöterna under dagar med 
plenaromröstningar uteblir från mer än hälften av omröstningarna med namnupprop.

För möten utanför EU är ersättningen 152 euro (åter under förutsättning att en närvarolista skrivs på). 
Hotellräkningar ersätts separat.

Ersättning för allmänna utgifter
Denna schablonersättning ska täcka utgifter som hyres- och förvaltningskostnader för kontor, telefon-
och postavgifter, datorer och telefoner. Ersättningen halveras för ledamöter som utan tillräcklig 
motivering uteblir från hälften av plenarsammanträdena under ett parlamentsår (september–augusti).

Ersättningen är 4 299 euro per månad 2011.

Läkarkostnader

Parlamentsledamöterna har rätt till ersättning för två tredjedelar av sina läkarkostnader. Bortsett från 
ersättningens storlek är de detaljerade reglerna och förfarandena för ledamöterna samma som för 
EU:s tjänstemän.
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Övriga rättigheter

Parlamentet tillhandahåller inredda kontor för parlamentsledamöterna i både Bryssel och Strasbourg. 
Ledamöterna kan använda parlamentets officiella fordon i tjänsten när de befinner sig i endera 
staden.
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Personalfrågor: Parlamentsassistenter

Parlamentsledamöterna kan välja sin egen personal inom ramen för den budget som har fastställts 
av parlamentet. Administrationen kring ackrediterade assistenter som är baserade i Bryssel (eller 
Luxemburg/Strasbourg) sköts direkt av parlamentets administration, enligt anställningsvillkoren för 
icke-permanent EU-personal. Behöriga utbetalande organ har hand om assistenter i ledamöternas 
medlemsstater, vilket garanterar rätt skatte- och socialförsäkringsarrangemang.

För 2011 är det maximala månadsbeloppet för alla dessa kostnader 21 209 euro per 
parlamentsledamot. Ingen del av dessa medel betalas ut till ledamöterna själva.

Upp till en fjärdedel av denna budget kan användas för tjänster från tjänsteleverantörer som 
ledamoten väljer. Ledamoten kan exempelvis beställa en expertundersökning i ett visst ämne.

I allmänhet kan ledamöterna inte längre ha nära släktingar i personalen, men för dem som var 
anställda under den tidigare valperioden gäller en övergångsperiod.
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Varför flyttar parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg?

EU:s nationella regeringar beslutade enhälligt 1992 att varaktigt bestämma EU-institutionernas säten. 
Beslutet omfattade parlamentets arbetsformer: att dess officiella säte och orten för de flesta 
sammanträdesperioder skulle vara Strasbourg, att parlamentsutskotten skulle ha sina sammanträden 
i Bryssel och att parlamentets sekretariat (den administrativa personalen) skulle finnas i Luxemburg. 
Hela denna ordning införlivades i EU-fördraget 1997.

Förändringar av den nuvarande ordningen skulle kräva ett nytt fördrag, som samtliga 
27 medlemsstater enhälligt enas om och som deras nationella parlament sedan ratificerar.

Hur mycket kostar det?

Extrakostnaden för uppdelningen av parlamentets politiska arbete mellan Bryssel och Strasbourg 
uppgår till omkring tio miljoner euro för var och en av de tolv sammanträdesperioder under året som 
hålls i Strasbourg.

Hur blev det så här?

Genom beslutet 1992 formaliserades situationen som den redan var. Denna var i sig en kompromiss 
som hade utvecklats under flera år.

När Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) inrättades 1952 fanns dess institutioner i 
Luxemburg. Europarådet (det mellanstatliga organ som inrättades direkt efter andra världskriget) var 
redan baserat i Strasbourg och ställde sin plenisal till förfogande för sammanträdena i EKSG:s 
”gemensamma församling”, som utvecklades till Europaparlamentet. Strasbourg etablerades som 
huvudort för parlamentets plenarsessioner, även om extra sessioner även hölls i Luxemburg på 
1960- och 1970-talen.

Efter inrättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen 1958 började mycket av verksamheten i 
Europeiska kommissionen och ministerrådet att samlas i Bryssel. Eftersom parlamentets arbete 
består i att nära övervaka och samverka med båda dessa institutioner beslutade 
parlamentsledamöterna med tiden att samla mer av sitt arbete i Bryssel. I början av 90-talet var den 
nuvarande ordningen i stort sett färdigbildad. Utskotten och de politiska grupperna sammanträder i 
Bryssel och sammanträdesperioderna i plenum äger huvudsakligen rum i Strasbourg. En stor del av 
parlamentets administrativa personal finns i Luxemburg.

På 1990-talet stödde de belgiska myndigheterna uppförandet av en parlamentskammare och kontor 
för parlamentet i Bryssel, medan de franska myndigheterna uppförde en ny byggnad i Strasbourg. I 
början hyrde parlamentet dessa lokaler men köpte dem senare, vilket innebär lägre fasta kostnader.
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Bildande av politiska grupper 

Parlamentsledamöterna kan bilda politiska grupper efter politisk samhörighet. En politisk grupp 
måste bestå av minst 25 parlamentsledamöter som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna 
(dvs. minst sju). En ledamot får inte tillhöra flera än en politisk grupp.

Bildandet av en politisk grupp ska anmälas till talmannen. Anmälan ska omfatta gruppens namn och 
namnen på dess medlemmar och dess ledning.

Parlamentet behöver i normala fall inte bedöma gruppledamöters politiska samhörighet. Ledamöter 
som tillsammans bildar en grupp accepterar per definition att de har politisk samhörighet. Endast då 
de berörda ledamöterna förnekar detta blir det nödvändigt för parlamentet att bedöma om gruppen 
har bildats i enlighet med arbetsordningens bestämmelser.

De politiska grupperna förfogar över ett sekretariat och administrativa resurser som förs in i 
parlamentets budget. Presidiet fastställer bestämmelser om hur dessa anslag och resurser ska 
förvaltas och granskas.

Även ”grupplösa” ledamöter (dvs. de som inte tillhör någon politisk grupp) får tillgång till ett 
sekretariat och har rättigheter enligt bestämmelser som fastställs av presidiet. 

Gruppernas bokslut finns här: 
http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm

Fördelning av platser i plenisalen
Talmanskonferensen avgör fördelningen av platser i plenisalen för de politiska grupperna, de 
grupplösa ledamöterna och Europeiska unionens institutioner.

http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
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Valprövning av nya parlamentsledamöter

Nyvalda ledamöter valprövas för att fastställa att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt 
med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. ”Oförenliga” uppdrag är bland annat att vara 
ledamot av en regering eller ett parlament i en EU-medlemsstat, Europeiska kommissionen, 
domstolen, Europeiska centralbankens styrelse, revisionsrätten eller Europeiska investeringsbanken. 
Inte heller tjänstemän i aktiv tjänst i EU:s institutioner eller organ som inrättats enligt EU-fördragen för 
att förvalta gemenskapsmedel får vara parlamentsledamöter.

Efter ett val uppmanar Europaparlamentets talman medlemsstaterna att meddela parlamentet 
namnen på de valda ledamöterna och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika 
oförenlighet med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Innan de tillträder sitt uppdrag ska nya ledamöter, vilkas namn har meddelats till parlamentet, avge 
en skriftlig förklaring om att det inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som 
ledamot av Europaparlamentet, enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten om allmänna 
direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (den 20 september 1976). Denna förklaring ska 
avges senast sex dagar före parlamentets konstituerande sammanträde, dvs. senast den 8 juli.

Valprövningen av nya ledamöter genomförs av parlamentets utskott för rättsliga frågor, som utarbetar 
ett betänkande på grundval av kungörelser från medlemsstaterna. Parlamentet granskar bevisen och 
avgör varje enskild ny ledamots mandat, samt eventuella tvister som uppkommer till följd av 
bestämmelserna i akten av den 20 september 1976 med undantag av invändningar som grundar sig 
på nationella vallagar.

När det konstateras att en ledamot innehar ett uppdrag som är oförenligt med uppdraget som 
ledamot av Europaparlamentet ska parlamentet ”förklara platsen vakant”.
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Minskning av parlamentets koldioxidavtryck

I oktober 2008 godkände presidiet en plan för att minska parlamentets ”koldioxidavtryck” med 
30 procent fram till 2020.

Parlamentet minskade sina växthusgasutsläpp med 17 procent när det gick över till att endast 
använda ”grön el” 2008. Det är den enda EU-institution som har certifierats inom gemenskapens 
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) genom att det främjar effektiv energi-, vatten- och 
pappersanvändning på alla arbetsorter (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg).

Parlamentet har mer än en miljon kvadratmeters lokalyta att ventilera, värma upp och underhålla. 
Dess energiförbrukning ser ut på följande sätt: energi och naturgas (32 procent), passagerartransport 
(28 procent), utrustning och tjänster (20 procent), anläggningstillgångar som fastigheter och 
informationsteknik (19 procent) samt kylning (1 procent). 

Miljövänliga byggnader

Parlamentet invigde nyligen två byggnader i Bryssel – Willy Brandt- och József Antallbyggnaderna –
som har en 145 000 liters regnvattensreservoar för spolning av toaletter. De har även åtta roterande 
solpaneler för uppvärmning av vatten och kontor samt detektorer som automatiskt stänger av 
belysning, uppvärmning och ventilation när ett kontor är tomt.
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