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24 språk

Europaparlamentets ledamöter företräder alla EU-medborgare. Alla ledamöter har rätt 
att tala på det officiella språk som de föredrar. Parlamentets handlingar offentliggörs 
på alla 24 officiella EU-språk.

En snabb överblick över parlamentets utskott

Europaparlamentet är den enda direktvalda EU-institutionen. 

Europaparlamentets 705 ledamöter företräder EU:s 448 miljoner medborgare. 

Ledamöterna väljs vart femte år av väljarna i EU:s 27 medlemsstater.

Parlamentets politiska och lagstiftningsmässiga arbete utförs av 20 ständiga 
utskott och tre underutskott. Vart och ett av dem väljer en ordförande och upp 
till fyra vice ordförande. 

I början av en ny valperiod bestämmer parlamentet vilka ledamöter som ska sit-
ta i vilka utskott utifrån ledamöternas egna önskemål. Detta är ett viktigt beslut, 
eftersom det avgör var de ska lägga ner större delen av sitt arbete.

Utskotten spelar en central roll i den politiska verksamheten. Det är nämligen där 
som parlamentets ståndpunkter mejslas ut, i synnerhet om förslag till ny lagstift-
ning.

DE STÄNDIGA 
UTSKOTTENS 

ANSVARSOMRÅDEN
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Kommissionen utarbetar ett lagstiftningsförslag som 
den lägger fram för parlamentet och rådet.

I parlamentet sker lagstiftningsarbetet i två olika samman-
hang: utskottssammanträden och plenarsammanträden.

Det grundläggande arbetet sker i utskotten. Där grans-
kar ledamöterna lagförslagen för att sedan formulera 
ändringsförslag och rösta fram en slutlig text vid sina 
månatliga sammanträden. Därefter lämnar de över sitt 
slutbetänkande till hela parlamentet.

Parlamentet antar lagstiftningsförslaget vid ett plenar-
sammanträde.

När parlamentet och rådet har kommit över-
ens offentliggörs lagstiftningsakten i Euro-
peiska unionens officiella tidning. 
Den införlivas sedan i den nationella lagstift-
ningen och tillämpas på alla medborgare i 
unionen.

Exempel på det ordinarie lagstiftningsförfarandet
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EUROPA-
PARLAMENTETS 
LAGSTIFTNINGS-
BEFOGENHETER

I det ordinarie lagstiftningsförfarandet har parlamentet 
och rådet lika mycket att säga till om. Förfarandet tilläm-
pas på en rad olika områden, till exempel ekonomi och 
valutafrågor, invandring, energi, jordbruk, fiske, transport, 
miljö och konsumentskydd.

Den allra största delen av EU-lagstiftningen antas gemen-
samt av parlamentet och rådet.
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Kommissionen 
BUDGETFÖRSLAG

RÅDET
ÄNDRAR

Europaparlamentet
godkänner

(eller avstår från att fatta beslut)

BUDGETEN
antas

Europaparlamentet
antar ändringsförslag

(majoriteten av parlamentets 
ledamöter)

BUDGETEN
antas

BUDGETFÖRSLAGET 
AVVISAS

Kommissionen lägger fram ett nytt 
budgetförslag

ELLER

Om rådet godkänner 
parlamentets ändringar 
inom 10 dagar

Inom 21 dagar

Inom 14 dagar

Rådet godkänner 
Parlamentet avvisar

Rådet och parla-
mentet avvisar

Rådet avvisar Parla-
mentet godkänner

Parlamentet och rådet 
godkänner eller avstår från 

att fatta beslut

Inom 14 dagar – parlamentet kan 
bekräfta sina ändringsförslag med 
särskild majoritet (majorite-ten av 

parlamentets ledamöter 
+ 3/5 av de avgivna rösterna)

FÖRLIKNING

Gemensamt förslagInget gemensamt förslag

Budgetförfarandet

(Artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)
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När Lissabonfördraget trädde i kraft stärktes parlamentets budgetbefogenheter. 
Numera beslutar parlamentet och rådet tillsammans om EU:s hela årliga budget – 
men det är parlamentet som har sista ordet.

Parlamentet har också inflytande på utrikespolitik och frågor om mänskliga rättig-
heter. Den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik samråder 
ofta med parlamentet om EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Parlamentets godkännande behövs när EU ska utvidgas och när handelsavtal eller 
andra internationella avtal ska ingås med länder utanför EU. Det förberedande 
arbetet görs i utskotten.

Ledamöterna lägger även ner mycket kraft på människorättsfrågor och på att 
främja demokratiska värden i hela världen. Sacharovpriset för tankefrihet är den 
årliga höjdpunkten i parlamentets arbete på detta område.
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Varje månad avsätts en till två veckor för utskottsarbete. Vid 
utskottssammanträdena diskuterar ledamöterna lagstiftningsbe-
tänkanden och andra betänkanden, lägger fram och röstar om 
ändringsförslag och följer upp förhandlingar med rådet. 

Utskotten bidrar aktivt till att sätta dagordningen på lagstiftning-
sområdet, exempelvis genom att lämna synpunkter innan kom-
missionen antar sitt årliga arbetsprogram. De spelar en viktig roll 
i tillsynen av EU:s verksamhet genom att kontrollera att EU-bud-
geten används på rätt sätt och att lagstiftning och internationella 
avtal som antagits tillämpas korrekt.

Utskotten anordnar också utfrågningar med sakkunniga och 
granskar andra EU-institutioner och EU-organ. Innan en ny Euro-
peisk kommission kan väljas måste alla nya kommissionärskandi-
dater bedömas av de utskott som arbetar med deras respektive 
ansvarsområden.

SAMMANTRÄDES-
KALENDER
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För varje ärende utser utskotten en ledamot till föredragande, som ska leda 
hela beslutsprocessen fram till antagandet av parlamentets ståndpunkt.

Det förslag till betänkande som föredraganden lägger fram kan ändras ge-
nom ändringsförslag från andra ledamöter. Utskottet i sin helhet röstar sen 
om den ursprungliga texten och ändringsförslagen, inklusive kompromiss-
ändringsförslag som de politiska grupperna har enats om. Utskottets slutbe-
tänkande inges sedan till hela parlamentet för godkännande.
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Parlamentet kan också tillsätta särskilda utskott för att hantera specifika 
frågor. Det finns även möjlighet att tillsätta undersökningskommittéer för att 
utreda påstådda överträdelser eller fall av missförhållanden vid tillämpnin-
gen av unionsrätten. Deras verksamhetsområden omfattar allt från finansiel-
la frågor, artificiell intelligens och falska nyheter till djurskydd och folkhälsa, 
för att bara ta några exempel.

Utskottens storlek varierar kraftigt. Under första halvan av valperioden 
2019–2024 har till exempel utskottet för rättsliga frågor 25 ledamöter, me-
dan utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har 81 ledamöter. 
Utskottens sammansättning speglar alltid de politiska gruppernas storlek i 
parlamentet som helhet.

Parlamentet går i bräschen för att främja insyn och öppenhet. Utskottssam-
manträdena strömmas direkt på parla-
mentets webbplats och kan även ses när 
som helst i efterhand.

DIREKTSÄNDNING

Överläggningar – direktsänd-
ning på internet
Utskotten sammanträder en eller två gånger i 
månaden i Bryssel. Överläggningarna är offent-
liga. De flesta sammanträden direktsänds på 
internet och finns också som beställvideo. 

Covid-19-pandemin har medfört att ny teknik nu 
används i stor omfattning. Sammanträdena kan hållas 
virtuellt med simultantolkning, så att alla involverade 
kan delta på distans.

Följ sammanträdena direkt här:  
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv

https://multimedia.europarl.europa.eu/sv


11

Faktablad om Europeiska unionen

Faktabladen ger en enkel och kortfattad översikt över EU:s insti-
tutioner och politik och över parlamentets roll i utformningen av 
politiken. De finns på 24 språk.

Faktabladen finns här: 
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

STÖDANALYSER

FAKTABLAD

Sakkunnigstöd

Utskotten får oberoende rådgivning och bakgrunds-
dokument (studier, briefingar, djupanalyser osv.) från 
parlamentets olika forskningstjänster, bland annat utred-
ningsavdelningarna. 

Workshoppar och utfrågningar anordnas för att ge 
ledamöterna tillfälle att ställa frågor till och diskutera 
med sakkunniga om frågor som rör den parlamentariska 
verksamheten och aktuella ämnen. 

Bakgrundsdokumenten finns här:  
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/sv

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/sv
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HITTA ALLA 
UTSKOTT

Alla utskott och 
underutskott

Parlamentet kan också tillsätta undersökningskommittéer 
och särskilda utskott för att hantera specifika frågor.   

AFET

Utrikesfrågor

DROI

Underutskottet för mänskliga 
rättigheter

SEDE 

Underutskottet för säkerhet 
och försvar

DEVE 
Utveckling

INTA 

Internationell handel

BUDG 
Budget

CONT 
Budgetkontroll

ECON 
Ekonomi och valutafrågor

FISC 
Underutskottet för 
skattefrågor 

EMPL 

Sysselsättning och sociala 
frågor

ENVI 

Miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet

ITRE 
Industrifrågor, forskning och 
energi

IMCO 

Inre marknaden och 
konsumentskydd

TRAN 

Transport och turism

REGI 

Regional utveckling

AGRI 
Jordbruk och landsbygdens 
utveckling

PECH 
Fiskeri

CULT 

Kultur och utbildning

JURI 

Rättsliga frågor

LIBE 

Medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor

AFCO 

Konstitutionella frågor

FEMM 
Kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och 
män

PETI 

Framställningar
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Europaparlamentet

Generaldirektoratet för EU-intern politik
Generaldirektoratet för EU-extern politik

Språkversioner

Denna publikation finns på bulgariska, danska, engelska (original), estniska, finska, franska, 
grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, 
portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och 
ungerska.

Om utgivaren

Publikationens upphovsman: Europaparlamentet
Ansvarig avdelning: Enheten för samordning av utgivnings- och 
kommunikationsverksamhet 
        editorial-secretariat@ep.europa.eu

Manuskriptet färdigställt:

Mars 2021
© Europeiska unionen, 2021

Ansvarsfriskrivning

Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i denna publikation. Innehållet ska inte 
betraktas som Europaparlamentets officiella ståndpunkt. Återgivning och översättning 
av denna publikation är tillåten för icke-kommersiellt bruk, med angivande av källan. 
Användning för kommersiellt bruk får inte göras utan parlamentets förhandsgodkännande. 
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Läs mer om utskotten här: 
www.europarl.europa.eu/committees/sv

DET HÄR FÅR 
DU INTE MISSA 
I UTSKOTTEN

SV

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

