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PARLAMENTEN I EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska unionens funktionssätt 
bygger på representativ demokrati.

Medborgarna företräds direkt på uni-
onsnivå i Europaparlamentet.

Medlemsstaterna företräds i Europeiska rådet av stats- eller 
regeringschefen och i rådet av regeringen, och dessa är själva 
demokratiskt ansvarsskyldiga, antingen inför sitt nationella 
parlament eller inför sina medborgare.

Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten bestämmer tillsammans 
hur ett effektivt och regelbundet in-
terparlamentariskt samarbete inom 
EU ska organiseras och främjas.

de blir informerade av EU:s 
institutioner och får sig tillsända 
utkast till EU-lagar. 

de ser till att subsidiaritetsprin-
cipen respekteras. 

de deltar i utvärderingsme-
kanismerna för området med 
frihet, säkerhet och rättvisa och 
i den politiska kontrollen av 
Europol och utvärderingen av 
Eurojust.

de deltar i förfarandena för 
ändring av EU:s fördrag. 

de blir informerade om 
ansökningar om EU-med-
lemskap. 

de deltar i det interparlamen-
tariska samarbetet mellan de 
nationella parlamenten och 
med Europaparlamentet.

De nationella parlamenten bidrar aktivt till 
en väl fungerande union genom att ...

Konferensen mellan de parlamentariska organen för 
EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (Cosac) 
får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
överlämna alla bidrag som anses lämpliga. Konferen-
sen ska dessutom främja utbyte av information och 
bästa praxis mellan de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet.

* Från och med den 1 februari 2020 har Europaparlamentet 705 platser efter Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari 2020.

Källor: Artikel 12 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 9 och 10 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen (nr 1), fogat till fördragen.

705 platser*
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Denna årliga verksamhetsrapport från direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten 
ger en överblick över all verksamhet och utveckling inom ramen för det interparlamentariska 
samarbetet med de nationella parlamenten under 2021. I samarbetet deltog 39 nationella parlament 
och kamrar i de 27 medlemsstaterna samt Europaparlamentet.
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Förord av Europaparlamentets vice talmän med ansvar för förbindelserna 
med de nationella parlamenten i EU

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna rapport står Europa inför utmaningar utan 
motstycke till följd av Ryska federationens oprovocerade och omotiverade invasion av Ukraina. 
Det fruktansvärda krig som Kreml för mot den ukrainska befolkningen har vänt upp och ner på 
den europeiska säkerhetsordning som har rått sedan 1991. I detta sammanhang har Europeiska 
unionen förenats i sitt mål att värna fred, säkerhet, demokrati och frihet i Europa, och man har 
vidtagit strategiska och beslutsamma åtgärder som tyder på att EU vill utveckla sig till en genuin 
försvars- och säkerhetsaktör. 

Covid-19-pandemins andra år var ännu ett utmanande år för Europaparlamentet och det 
interparlamentariska samarbetet. Precis som under 2020 var våra parlamentsledamöter hänvisade 
till att träffas mestadels på distans via videokonferens till följd av pandemins begränsningar.

Liksom under 2020 stod konferensen om Europas framtid i centrum för de interparlamentariska 
debatterna förra året. Både de nationella parlamenten och Europaparlamentet har fört ett nära 
samarbete om konferensen och spelat en viktig roll i denna debatt om hur Europas framtid ska se 
ut. De har samarbetat för att försvara allmänhetens intresse av att delta i arbetet med att omforma 
EU:s politik och institutioner samt parlamentens roll som folkvalda företrädare för sina medborgare.

Andra frågor, såsom pandemins utveckling och hur EU bör hantera den efterföljande sociala och 
ekonomiska krisen med planer för återhämtning efter pandemin, diskuterades också brett vid våra 
möten.

All interparlamentarisk verksamhet var tvungen att hållas antingen helt på distans eller i 
hybridformat1, trots att både det portugisiska och det slovenska ordförandeskapet ursprungligen 
hade haft för avsikt att anordna evenemang med fysisk närvaro. Den epidemiologiska situationen 
gjorde det omöjligt att anordna möten på det sättet.

Trots alla dessa begränsningar fortsatte det interparlamentariska samarbetet och lagstiftningsdialogen 
med EU:s nationella parlament att intensifieras, och i allmänhet deltog exceptionellt många 
ledamöter från både Europaparlamentet och de nationella parlamenten i de interparlamentariska 
evenemangen.

Det var uppenbart att covid-19-pandemin fortsatte att göra det svårt att organisera och genomföra 
interparlamentariska konferenser på ett smidigt sätt. Organisatörerna – Europaparlamentet och 
parlamenten i ordförandeskapsländerna Portugal och Slovenien – lyckades dock med framgång 
hantera de inneboende praktiska utmaningarna med distans- eller hybridmöten och byggde vidare 
på sina nyvunna erfarenheter av detta nya format, vilket ledde till välbesökta och livliga möten. 
Frekvensen och intensiteten i den interparlamentariska verksamheten, trots covid-19-pandemins 
förnyade kraft, visar hur viktigt det är med interparlamentariskt samarbete, eftersom åsiktsutbyten 
mellan ledamöter av Europaparlamentet och de nationella parlamenten är en av grundpelarna 
i den moderna parlamentarismen. Dessutom är vi fast övertygade om att det är mycket viktigt 
för den europeiska demokratins framtid att våra parlament ges en större roll som företrädare för 
medborgarna och att det interparlamentariska samarbetet stärks ytterligare.

1 Vissa ledamöter av det organiserande parlamentet, dvs. Europaparlamentet eller ordförandeskapslandets parlament, 
är fysiskt närvarande, medan andra parlamentsledamöter deltar på distans.
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De senaste IT-lösningarna har gjort det möjligt för oss att fortsätta och rentav intensifiera våra 
utbyten, och vi är medvetna om att videokonferenstekniken, när det är lämpligt att använda den, 
gör det möjligt att minska de parlamentariska mötenas koldioxidavtryck och på så sätt bidra till att 
uppnå Europas hållbarhets- och klimatmål. Vi är dock alla övertygade om att det inte finns någon 
teknisk lösning som kan ersätta fysiska möten. Låt oss verkligen hoppas att vi under 2022 kommer 
att se slutet på pandemin och kunna återgå till fysiska interparlamentariska möten, besök och annan 
verksamhet.

Vi vill tacka Roberta Metsola, f.d. första vice talman, för hennes engagemang och bidrag till 
Europaparlamentets förbindelser med de nationella parlamenten, och gratulera henne till 
utnämningen till Europaparlamentets talman i januari 2022.

Som vice talmän med ansvar för förbindelserna med de nationella parlamenten uppmuntrar vi 
till en interparlamentarisk dialog och är övertygade om att Europaparlamentet och EU:s nationella 
parlament förblir viktiga partner i utformningen av Europas framtid. Vi är fast beslutna att fortsätta 
vårt arbete med de nationella parlamentsledamöterna för att se till att EU förblir en fredlig och 
blomstrande plats för medborgarna.

Othmar Karas, Europaparlamentets förste vice talman, och Dita Charanzová, vice talman, i Europaparlamentets lokaler i 
Strasbourg 
© Europeiska unionen 2021 – EP/Andrea Adriani

Othmar Karas 
EP First Vice-President

Dita Charanzová 
Vice-President
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DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA OCH 
HUVUDÄMNENA PÅ DEN INTERPARLAMENTA-
RISKA AGENDAN FÖR 2021
Arbetet i direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten under 2021 bedrevs under 
politisk ledning och vägledning av David Sassoli, Europaparlamentets talman, och Roberta Metsola, 
första vice talman, tillsammans med Dita Charanzová, vice talman med ansvar för förbindelserna 
med de nationella parlamenten, Antonio Tajani, ordförande för utskottet för konstitutionella frågor 
(AFCO), och utskottsordförandekonferensen.

Från årets början fanns insikten om att covid-19-pandemins andra år skulle bli politiskt utmanande. 
Pandemin var något som påverkade alla, särskilt i fråga om hur man skulle hantera dess ekonomiska 
och sociala efterdyningar, få till stånd en grön, digital och hållbar återhämtning och säkerställa 
parlamentarisk kontroll i detta avseende. Andra mycket relevanta frågor som diskuterades vid flera 
möten var EU:s migrationspolitik, situationen för rättsstatsprincipen i medlemsstaterna och EU:s 
säkerhet och yttre åtgärder i en alltmer instabil internationell miljö, för att bara nämna några.

Under året utbytte parlamenten åsikter och erfarenheter om åtgärder för att bekämpa nya vågor 
av pandemin, bland annat EU:s vaccinationsstrategi, där man bekräftade stödet för en enad EU-
strategi gällande covid-19-vacciner, EU:s digitala covidintyg och den nya framtidssäkrade EU-ramen 
för hälsosäkerhet – den europeiska hälsounionen – som är utformad för att förbättra insatserna 
vid gränsöverskridande hälsokriser, förbättra sjukdomsförebyggandet och intensifiera det 
gränsöverskridande samarbetet.

Det aktuella läget för konferensen om Europas framtid och parlamentens förväntningar på dess 
resultat behandlades på interparlamentariska möten, liksom den oroväckande utvecklingen med 
stigande energipriser under andra halvåret och de allvarliga konsekvenserna för företag och 
konsumenter. 

Liksom under 2020 ersattes, till följd av pandemin, antagandet av politiska texter, som vanligtvis är 
föremål för intensiva förhandlingar under mötena, med andra förfaranden. Vid konferensen mellan 
de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (Cosac) lade både 
det portugisiska och det slovenska ordförandeskapet fram skrivelser för EU-institutionerna med en 
sammanfattning av de parlamentariska initiativ som tagits under deras respektive ordförandeskap. 
Eftersom konferensen för talmän i EU-ländernas parlament också hölls på distans ersatte 
ordförandeskapets slutsatser de konventionella slutsatserna. Konferensen antog dock två rapporter: 

• En rapport om utökat interparlamentariskt samarbete med hjälp av modern teknik

• En rapport från arbetsgruppen för uppdatering av riktlinjerna för det interparlamentariska 
samarbetet. 

Den interparlamentariska konferensen om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 
(Gusp) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) valde också att lägga fram ett 
slutgiltigt uttalande från medordförandena i stället för slutsatser, som ansågs vara alltför svåra att 
anta vid ett distansmöte.

Trots de ursprungliga avsikterna från både det portugisiska och det slovenska ordförandeskapet 
behövde alla Cosac-möten, interparlamentariska konferenser och evenemang som anordnades 
av Europaparlamentet, inklusive interparlamentariska utskottssammanträden, den europeiska 
parlamentsveckan och den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol, anordnades 
på distans eller i hybridformat på grund av den epidemiologiska situationen som inte gjorde det 
möjligt att hålla stora möten med fysisk närvaro i ordförandeskapens huvudstäder eller i Bryssel.
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Trenden från 2020 höll i sig, med ännu fler interparlamentariska möten under 2021. Antalet deltagare 
från både Europaparlamentet och de nationella parlamenten ökade också avsevärt.

Det ökade deltagandet verkar till stor del ha berott på möjligheterna att delta i distansmöten utan 
att behöva resa. Covid-19-pandemins andra år har påskyndat användningen av digitala verktyg 
ännu mer, vilket kanske återspeglar en trend för hur interparlamentariska möten kan organiseras i 
framtiden, eftersom man skulle kunna behålla hybridformatet på medellång eller ännu längre sikt 
efter pandemin. Såsom har uttryckts i flera interparlamentariska forum råder det dock en samsyn 
om att det inte finns någon teknisk lösning som kan ersätta personliga möten och att fysiska möten 
bör återupptas så snart den epidemiologiska situationen gör det möjligt.

På grund av covid-19-situationen och de regler som gällde i Europaparlamentet tog man inte emot 
några delegationer eller andra besök under 2021. Flera diskussioner ägde dock rum på distans 
mellan ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av nationella parlament. De nationella 
parlamenten i EU gjorde inte heller några bilaterala besök i Europaparlamentets lokaler. 

Europaparlamentet intensifierade sina förbindelser med de nationella parlamenten genom formella 
och informella utbyten mellan sin vice talman med ansvar för förbindelserna med de nationella 
parlamenten och för Cosac och flera Cosac-ordförande och deras respektive utskott för EU-frågor.

Till följd av begränsningarna i samband med pandemin visade sig videokonferenser vara ett särskilt 
framgångsrikt och effektivt format för informella briefingar, ad hoc-möten och riktade utbyten med 
talare på hög nivå, även om ledamöter från både nationella parlament och Europaparlamentet har 
uttryckt en saknad efter mer interaktiva personliga samtal och kontakter. Detta verktyg förväntas 
fortsätta att vara en viktig kommunikationsmetod för målinriktade och direkta bilaterala utbyten, 
även om det aldrig kommer att kunna reproducera mervärdet i personliga möten.

Hälsokrisen har också lett till ett större informationsutbyte online och elektroniskt (skriftligt) 
mellan parlamenten, särskilt inom ramen för Europeiska centrumet för parlamentarisk forskning 
och dokumentation (CERDP) och Ipex (nätverket för interparlamentariskt informationsutbyte 
om EU). Antalet inkomna yttranden under protokoll nr 2 till fördragen ökade med mer än 80 % 
mellan 2020 och 2021, och en förklaring till detta kan vara att EU-institutionerna och de nationella 
parlamenten 2021 hade anpassat sig till effekterna av covid-19-pandemin och arbetade med sin 
fulla lagstiftningskapacitet. 

De nationella parlamenten inkom således med ett ganska stort antal bidrag enligt protokoll 2, särskilt 
som svar på ett antal lagstiftningsförslag gällande miljö samt rättsliga och inrikes frågor. Statistiken 
bekräftar att de nationella parlamenten i EU använder protokollet som ett sätt att uttrycka sina 
åsikter om förslagens innehåll oftare än om subsidiariteten. Detta skulle kunna tyda på att de vill bli 
mer delaktiga i innehållet i lagstiftningsprocessen. 

Antalet bidrag som lämnades in inom ramen för den informella politiska dialogen ökade också 
avsevärt – från 179 stycken 2020 till 222 stycken 2021 (+ 24 %) – troligtvis eftersom kommissionen 
var mycket aktiv när det gällde att föreslå ny lagstiftning under 2021 som svar på pandemin.

Under 2021 lanserades och genomfördes också Ipex v3. En av de viktigaste nyheterna med den 
nya plattformen är att den gör det möjligt för parlamenten att ladda upp nya typer av dokument 
som inte nödvändigtvis är kopplade till subsidiaritetsparametern (motiverade yttranden eller bidrag 
inom ramen för den politiska dialogen). Dessa dokument kallas initiativdokument och syftar till att 
främja interparlamentariskt samarbete på områden såsom i) den fleråriga budgetramen, ii) EU:s 
internationella avtal, iii) kommissionens arbetsprogram, iv) parlamentariska bidrag till arbetet inom 
konferensen om Europas framtid, v) initiativ på området för nätverket för demokratistöd.

Traditionellt sett är det interparlamentariska samarbetet inriktat på politiska och institutionella 
frågor och diskussioner. Systemet för tidig varning, som kopplar de nationella parlamenten till EU:s 
lagstiftningsprocess genom subsidiaritetsprövningen, har lett till en omfattande lagstiftningsdialog 



8

som går långt utöver enbart subsidiaritet. Under de senaste åren har man också uppmärksammat 
den parlamentariska granskningen av och tillsynen över EU:s verkställande åtgärder och byråer, 
särskilt på området rättsliga och inrikes frågor. Det parlamentariska samarbetet utvecklas också på 
området för EU:s externa politik, främst inom ramen för Gusp/GSFP, men även inom parlamentarisk 
diplomati, demokratistöd och samarbete i multilaterala och till och med globala forum, för att 
försvara europeiska värden och intressen.

Under 2021 togs följande återkommande frågor upp i flera interparlamentariska forum och bilaterala 
diskussioner:

i. EU:s hantering av pandemin och återhämtningsplanerna

Under hela året diskuterade EU:s parlamentsledamöter utvecklingen av covid-19-pandemin och i 
synnerhet EU:s hantering av dess förnyade globala spridning och nya varianter. De diskuterade också 
hur man skulle hantera pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser genom investeringar, 
konkurrenskraft och kompetens och hur man kan åstadkomma en hållbar och grön återhämtning. 
Denna fråga dominerade diskussionerna under den europeiska parlamentsveckan och var en 
av huvudfrågorna vid Cosacs ordförandemöte under det portugisiska rådsordförandeskapet. 
Mer specifikt var de nationella parlamentens roll i genomförandet av de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens en av huvudpunkterna vid Cosacs plenarmöte.

Irene Tinagli, ordförande för Europaparlamentets utskott för 
ekonomi och valutafrågor (ECON), och Luís Capoulas 
Santos, ordförande för den portugisiska församlingens 
utskott för Europafrågor, vid ECON-utskottets 
interparlamentariska utskottssammanträde om resiliens och 
återhämtning från covid-19-krisen, den 22 februari 2021 
© Europeiska unionen 2021 – Philippe BUISSIN

ii. Konferensen om Europas framtid

Ledamöter av Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten fortsatte att reflektera 
över Europas framtid inom ramen för 
konferensen om Europas framtid, som kommer att slutföra sitt arbete under 2022. Konferensens 
senaste utveckling och den parlamentariska dimensionens betydelse i dess processer och 
diskussioner lyftes fram vid ett antal interparlamentariska möten, särskilt Cosacs plenarmöte den 
29–30 november 2021.

Charles Goerens, vice ordförande för Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO), Gašper Dovžan, 
statssekreterare vid Sloveniens utrikesministerium, och Guy Verhofstadt, medordförande för styrelsen för konferensen om 
Europas framtid vid AFCO:s interparlamentariska utskottssammanträde ”De nationella parlamentens förväntningar på 
konferensen om Europas framtid”, den 9 november 2021 
© Europeiska unionen 2021 – Alexis HAULOThttps://multimedia.europarl.europa.eu/sv/photoset/p_20211109_EP-121324A_AH1_072



9

iii. Rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna

Eftersom respekten för rättsstatsprincipen blev en övergripande prioritering i all EU-politik 
återspeglades detta också i olika interparlamentariska debatter, med beaktande av de nationella 
parlamentens avgörande roll när det gäller att skydda och genomdriva EU:s värden och lagar och i 
det portugisiska ordförandeskapets prioriteringar.

I detta sammanhang fokuserade diskussionerna också på hur de pandemiåtgärder som vidtagits 
av många regeringar påverkar demokratin och de grundläggande rättigheterna, särskilt i syfte att 
säkerställa parlamentens kontroll av den verkställande makten. Mot denna bakgrund anordnade 
Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor (LIBE) den 9 december ett interparlamentariskt utskottssammanträde om situationen 
för rättsstatsprincipen i EU. Mötet delades upp i två paneler, en som ägnades åt en diskussion 
om kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen för 2021, och en om vägen framåt för 
mekanismen för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter. Frågan om att tillämpa 
villkorlighetsregler för att koppla utbetalningen av EU-medel till respekten för rättsstatsprincipen 
diskuterades också mycket. Vid Cosacs ordförandemöte den 19 juli 2021 diskuterades också 
europeiska värden och rättsstatsprincipen i unionen. 

Juan Fernando López Aguilar, ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (LIBE), och Didier Reynders, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, vid LIBE-
utskottets interparlamentariska utskottssammanträde om situationen för rättsstatsprincipen i EU den 9 december 2021 
© Europeiska unionen 2021 – Alexis HAULOT

iv. Den gröna och digitala omställningen

Den gröna och digitala omställningen är en huvudprioritering för von der Leyen-kommissionen 
och var ett av de viktigaste ämnena under debatterna, inte minst under den europeiska 
parlamentsveckan 2021. Behovet av gemensamma EU-regler om tillgänglig och människocentrerad 
teknik som respekterar EU:s värden samt EU:s planer på att i högre utsträckning införa digital teknik 
såsom artificiell intelligens, superdatorer och dataplattformar diskuterades också.

Den europeiska parlamentsveckan 2021 fokuserade också mer på miljön, med särskild betoning 
på klimatförändringarna och deras växande roll i EU:s ekonomiska politik, budgetpolitik och 
socialpolitik.

Inför FN:s klimatkonferens i Glasgow förespråkade parlamentsledamöterna ett påskyndande 
av klimatåtgärder i hela världen och uppmanade EU att förbli världsledande i kampen mot 
klimatförändringarna. De betonade också behovet av en rättvis övergång till en grön ekonomi.
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v. Migration

Migration stod fortfarande högt på dagordningen förra året. Sedan det tyska rådsordförandeskapet 
har Europaparlamentet anordnat högnivåkonferenser på distans gällande migration och asyl 
tillsammans med varje ordförandeskap och ordförandeskapstrions parlament. Det franska 
parlamentet kommer att anordna ett sådant evenemang under det franska ordförandeskapet. 

vi. EU:s plats i världen

Förutom att pandemins svåra ekonomiska, sociala, politiska och geopolitiska konsekvenser fortsatte 
att påverka centrala aspekter av Gusp och GSFP, fortsatte EU:s säkerhetsmiljö också att försämras 
under 2021 och var en av de mest debatterade frågorna i interparlamentariska forum gällande 
utrikespolitiska frågor. 

Inom ramen för den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken fokuserades diskussionerna 
på den globala covid-19-pandemin, som helt har förändrat villkoren i den internationella miljön 
och som är en katalysator för förändring av den globala ordningen. Ledamöter som deltog i detta 
samarbete betonade den grundläggande betydelsen av EU:s interna resiliens, och av att utveckla 
nya partnerskap och stärka EU:s multilaterala vision i hela världen, samtidigt som de välkomnade 
initiativet Team Europe och de globala insatserna mot coronaviruset, som hjälper partnerländerna 
att hantera pandemins effekter. 

De uppmanade medlemsstaterna att visa en genuin politisk vilja att arbeta för EU:s utrikespolitiska 
mål och motverka tredjeländers försök att splittra EU, och noterade att det fortfarande finns en 
betydande outnyttjad potential i att kombinera och integrera alla delar av EU:s yttre åtgärder – 
inbegripet både hård och mjuk makt – för att uppnå målen för Gusp och GSFP.

Brexit och det första året för det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien 
var en annan övergripande och återkommande fråga. 



11

1. INSTITUTIONELLA INTERPARLAMENTARISKA 
ORGAN

1.1 Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor 
(Cosac)

Cosac, eller konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor, inrättades i november 
1989 i Paris. Cosac är unikt på så vis att det är det enda interparlamentariska forum som är förankrat 
i fördragen (protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen). Det nationella 
parlamentet i den medlemsstat som innehar rådets roterande ordförandeskap spelar en ledande roll 
för inriktningen av Cosacs arbete. En ordförandetrojka, där Europaparlamentet är ständig medlem, 
stödjer konferensen. Ordförandeskapet får organisatoriskt stöd av ett litet sekretariat som 
tillhandahålls av Europaparlamentet och leds av en tjänsteman som är utstationerad från ett 
nationellt parlament (”ständig medlem”). Se www.ipex.eu.

Det portugisiska parlamentet invigde den parlamentariska dimensionen av det portugisiska 
rådsordförandeskapet med ordförandemötet den 11 januari 2021. Både detta möte och Cosacs 
65:e plenarsammanträde hölls på distans, trots ordförandeskapets ursprungliga avsikter att anordna 
evenemangen med fysisk närvaro, vilket tyvärr omöjliggjordes av den epidemiologiska situationen.

Ordförandemötet i januari fokuserade på olika sätt att hantera pandemin, bland annat genom att 
börja bygga upp en europeisk hälsounion, hantera hälsokrisens effekter och främja återhämtning i EU. 
Planerna för återhämtning och resiliens stod i centrum för det portugisiska ordförandeskapet och var 
föremål för omfattande diskussioner. Parlamentsledamöterna diskuterade också övriga portugisiska 
prioriteringar, såsom att stärka den europeiska sociala modellen och EU:s grundläggande värden 
och hur man kan främja Europas självständighet samtidigt som man förblir öppen mot omvärlden.

Under Cosacs plenarsammanträde den 31 maj-1 juni 2021, med deltagande av premiärminister 
António Costa, utvärderade ledamöter av Europaparlamentet och de nationella parlamenten det 
portugisiska rådsordförandeskapet och diskuterade frågan om ett socialt Europa och resultaten av 
toppmötet i Porto. De diskuterade också genomförandet av de nationella planerna för återhämtning 
och resiliens och vikten av parlamentarisk kontroll i detta avseende. Ytterligare en session ägnades åt 
konferensen om Europas framtid, där medordförandena för konferensens styrelse Guy Verhofstadt, 
ledamot av Europaparlamentet, och kommissionsledamot Dubravka Šuica redogjorde för hur 
konferensen skulle organiseras och de åtgärder som hittills vidtagits. Sammanträdet leddes av bland 
annat Antonio Tajani, ordförande för Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO), 
som gav betydande kraft åt konferensen genom att tala om AFCO-utskottets arbete.

http://www.ipex.eu
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Roberta Metsola, Europaparlamentets första vice talman vid Cosacs 65:e plenarsammanträde den 31 maj–1 juni 2021 
© EU-EP

I juli 2021 gick Cosacs ordförandeskap vidare till Sloveniens parlament, som på grund av de fortsatta 
begränsningarna till följd av covid-19-pandemin också var tvunget att hålla Cosac-evenemang på 
distans.

Ordförandemötet ägde rum den 19 juli 2021. Det slovenska ordförandeskapet fortsatte att arbeta 
med EU:s behov av att uppvisa resiliens, återhämtning och strategiskt oberoende för att hantera 
pandemin, och reflektera över Europas framtid inom ramen för konferensen om Europas framtid. Alla 
dessa frågor diskuterades av parlamentsledamöterna under ordförandemötet, liksom situationen 
för europeiska värden och rättsstatsprincipen i EU, säkerheten i EU och stabiliteten i dess grannskap. 
Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, bjöds in för att presentera 
kommissionens nya strategi för cybersäkerhet, som syftar till att stärka Europas kollektiva resiliens 
mot cyberhot och ge EU:s medborgare och företag möjlighet att dra fördel av tillförlitliga tjänster.

Cosacs ordförandemöte den 16 juli 2021 
© Europeiska unionen 2021 – webbsidan för direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten



13

Cosacs 66:e sammanträde hölls på distans i slutet av november. Det slovenska rådsordförandeskapet 
diskuterades i närvaro av den slovenska statssekreteraren vid utrikesministeriet. En debatt om det 
europeiska perspektivet för västra Balkan väckte stort intresse, och majoriteten av talarna uttalade 
sig för att stödja denna process, samtidigt som man noterade behovet av full överensstämmelse 
med kriterierna och de reformer som krävs, särskilt när det gäller demokrati och rättsstatsprincipen. 
Parlamentsledamöterna diskuterade också unga människors framtida roll i EU:s beslutsprocesser 
och diskuterade återigen den senaste utvecklingen av konferensen om Europas framtid och vikten 
av den parlamentariska dimensionen i dess processer och diskussioner.

Det slovenska ordförandeskapet slutförde också utnämningen av en ny fast medlem i Cosacs 
sekretariat för 2022–2023.

Varken Cosacs 65:e eller 66:e plenarsammanträde antog ett bidrag i form av en politisk förklaring. 
I enlighet med det kroatiska och det tyska ordförandeskapets exempel under den del av 2020 
som påverkades av covid-19 lade både det portugisiska och det slovenska ordförandeskapet fram 
skrivelser för EU-institutionerna med en sammanfattning av de parlamentariska initiativ som tagits 
under deras respektive ordförandeskap.

År 2021 behövde man återigen förhandla om förbindelserna mellan EU och Storbritannien, denna 
gång inom ramen för handels- och samarbetsavtalet. Cosacs ordförandetrojka fortsatte att bjuda in 
det brittiska parlamentet på begäran av det brittiska överhuset och underhuset för att upprätthålla 
givande interparlamentariska förbindelser. 

Även i år gjorde bekvämligheten i att anordna sammanträden på distans via videokonferens ytterligare 
möten möjliga som komplement till Cosacs ordförandemöten och plenarsammanträden. I likhet 
med Kroatien och Tyskland fortsatte de båda ordförandeskapen detta år att anordna informella 
diskussioner för Cosacs ordförande med talare på hög nivå, särskilt kommissionsledamöter. Möten 
med ordförandetrojkan anordnades också i god tid före de stora Cosac-mötena, i stället för kvällen 
innan.

Se bilaga I för Cosacs evenemang och möten.

De viktigaste händelserna under 2021: 

• Cosac höll fler diskussioner under 2021, med ännu fler informella diskussioner med talare på 
hög nivå från kommissionen.

• På grund av den epidemiologiska situationen, som inte tillät fysisk närvaro vid stora möten 
i ordförandeskapets huvudstäder, var man tvungen att hålla alla Cosac-möten på distans 
under 2021.

• Europaparlamentet intensifierade sina arbetsförbindelser och sitt samarbete inom ramen för 
Cosac och gjorde betydande och regelbundna framträdanden vid Cosacs möten.
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1.2 Konferensen för talmän i EU-ländernas parlament (EUSC)

Stockholmsriktlinjerna för konferensen för talmän i EU-ländernas parlament antogs 2010. De föreskriver 
ett årligt möte för talmännen, anordnat av den medlemsstat som innehar EU-ordförandeskapet 
under andra halvåret av ett visst år, som ska hållas under vårens EU-ordförandeskap följande år. 
EUSC antar icke bindande slutsatser från ordförandeskapet. EUSC har även till uppgift att övervaka 
samordningen av den interparlamentariska EU-verksamheten.

EUSC:s föredragningslista utarbetas vid ett möte mellan generalsekreterarna i parlamenten i EU. Se 
www.ipex.eu.

Efter att 2020 års konferens för talmän i EU-ländernas parlament fick ställas in på grund av covid-19-
pandemin tog det tyska ordförandeskapet initiativ till att anordna 2021 års konferens på distans från 
Berlin i maj 2021.

Konferensen förkortades till en halv dag och öppnades med ett välkomstanförande från Wolfgang 
Schäuble, förbundsdagens talman, och Reiner Haseloff, förbundsrådets talman. Europaparlamentet 
företräddes av första vice talman Roberta Metsola.

Talmännen diskuterade ämnet ”Digitalisering och det föränderliga offentliga rummet – risker och 
möjligheter för den representativa demokratin”. Under debatten underströk första vice talman 
Metsola behovet av att skydda integriteten i valet till Europaparlamentet och ytterligare öka insynen 
i EU. Hon beskrev konferensen om Europas framtid, med dess starka parlamentariska dimension, 
som en möjlighet att uppmuntra till ett större deltagande i EU från allmänhetens sida.

Eftersom EU-talmanskonferensen hölls på distans antogs inga slutsatser. Dessa ersattes i stället 
av ordförandeskapets slutsatser, samordnade med de övriga medlemmarna i trojkan (Finland, 
Slovenien och Europaparlamentet).

Under mötet kunde man dock anta två rapporter som man hade tvingats skjuta upp från 2020 års 
konferens, som ställdes in på grund av pandemin. Båda rapporterna hade antagits enhälligt vid 
generalsekreterarnas sammanträde i mars 2021:

• Rapport om utökat interparlamentariskt samarbete med hjälp av modern teknik

• Rapport från arbetsgruppen för uppdatering av riktlinjerna för samarbetet mellan parlamenten 
i EU. 

Vid konferensen för talmän i EU-ländernas parlament i Wien i april 2019 lämnades en begäran in till 
Finlands ordförandeskap om att inrätta en arbetsgrupp för att lägga fram ett förslag om uppdatering 
av 2008 års riktlinjer för samarbetet mellan parlamenten i Europeiska unionen. Arbetsgruppen 
ombads också att rapportera om hur moderna kommunikationsmetoder bättre skulle kunna 
utnyttjas för att underlätta det interparlamentariska samarbetet.

Arbetsgruppen redogjorde för resultatet av sitt arbete vid sammanträdet med generalsekreterarna 
vid de nationella parlamenten i EU i Helsingfors den 26–27 januari 2020. På grund av att konferensen 
för talmän i EU-ländernas parlament ställdes in i maj 2020 kunde rapporterna dock inte antas, och 
därför begärde Finlands riksdag att det tyska ordförandeskapet för EU-talmanskonferensen skulle 
lägga fram dokumentet vid talmännens sammanträde i maj 2021.

Rapport om interparlamentariskt samarbete med hjälp av modern teknik

Rapporten om interparlamentariskt samarbete med hjälp av modern teknik utarbetades 
ursprungligen av arbetsgruppen i början av 2020, före den snabbt förändrade användningen av 
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it-teknik som covid-19-pandemin förde med sig. Det tyska ordförandeskapet konstaterade, med 
samtycke av arbetsgruppens finländska chef, att rapporten behövde ändras så att den återspeglade 
lärdomarna från pandemin. En reviderad text lades därför fram för generalsekreterarnas sammanträde 
den 29 mars 2021. Texten ändrades ytterligare innan rapporten antogs av EU-talmanskonferensen 
den 14 april 2021.

Slutrapporten, som antogs enhälligt av EU-talmanskonferensen, innehåller följande 
rekommendationer:

• Konferensen konstaterar att det inte kan bli tal om att ersätta de interparlamentariska 
konferenser som inrättats som en permanent ram genom artikel 2 i riktlinjerna för 
interparlamentariskt samarbete i EU, såvida inte det är omöjligt att anordna ett fysiskt 
sammanträde, och att tekniken då kan erbjuda ett tillförlitligt och giltigt alternativ.

• Konferensen noterar att videokonferenser, i de fall när sådana är lämpliga, gör det möjligt att 
minska koldioxidavtrycket från möten och därigenom bidra till att uppnå Europas hållbarhets- 
och klimatmål.

• Konferensen noterar att tekniken gör det möjligt att ersätta vissa möten som inte hör till 
kärnverksamheten, t.ex. för förberedande eller administrativa ändamål eller för tjänstemän, 
med telefonkonferenser, samarbetsforum eller andra tekniska medel.

• Konferensen uppmuntrar parlamenten att underlätta interparlamentariska videokonferenser 
genom att hjälpa varandra och genom nära it-tekniskt samarbete för att göra videokonferenser 
effektivare och till ett förutsägbart instrument för framtiden, samtidigt som man stärker 
Europas digitala suveränitet och resiliens samt upprätthåller EU:s dataskyddsbestämmelser.

• Konferensen konstaterar att när teknik används för att ersätta eller förbättra möten bör 
den ge uttryck för samma värden – samarbete, inkludering, deltagande och öppenhet 
– som traditionellt har karaktäriserat interparlamentariska konferenser, inbegripet 
språkarrangemangen.

• Konferensen uppmuntrar parlamenten att vid planeringen av IKT-upphandling beakta vad 
som behövs för den interparlamentariska kommunikationen och arbetet med att stärka 
Europas digitala suveränitet och resiliens som en faktor vid fastställandet av specifikationer.

Rapport från arbetsgruppen för uppdatering av riktlinjerna för samarbetet mellan 
parlamenten i EU

Mandatet för den arbetsgrupp som inrättades av Finlands ordförandeskap på begäran av EU-
talmanskonferensen i Wien i april 2019 var att anpassa Lissabonriktlinjerna för samarbetet mellan 
parlamenten i EU till de rådande förhållandena. Lissabonriktlinjerna, som föreskriver en allmän ram 
för interparlamentariskt samarbete, godkändes 2008 innan Lissabonfördraget trädde i kraft. De hade 
blivit föråldrade och återspeglade inte den efterföljande utvecklingen av det interparlamentariska 
samarbetet.

Arbetsgruppen uppmanades att utarbeta en rapport för EU-talmanskonferensen i Helsingfors 2020 
om följande ämnen:

• En teknisk anpassning av riktlinjerna till nuvarande förhållanden, inklusive en striktare 
användning av hänvisningar till fördragen och en språklig granskning av riktlinjerna som 
helhet.

• Införande av befintliga konferensformat i riktlinjerna, såsom den interparlamentariska 
konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i Europeiska unionen, den 
interparlamentariska konferensen om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt den gemensamma parlamentariska 
kontrollgruppen för Europol.
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• Bättre användning av moderna kommunikationsmedel för att underlätta det 
interparlamentariska samarbetet.

EU-talmanskonferensen uppmanade också Finlands ordförandeskap att på lämpligt sätt 
utarbeta en gemensam överenskommelse om det interparlamentariska utskottssammanträde 
som Europaparlamentet skulle anordna om utvärderingen av Eurojust, i enlighet med 
Eurojustförordningen, för att möjliggöra för EU-talmanskonferensen i Helsingfors att dra slutsatser 
i dessa frågor.

Wienmandatet följdes noggrant upp med ett utkast till teknisk och språklig uppdatering av 
riktlinjerna. Nya inslag i det interparlamentariska samarbetet som har införts sedan Lissabonfördraget, 
särskilt nya interparlamentariska konferenser och gemensam granskning och utvärdering på 
området för rättsliga och inrikes frågor, registreras på ett enhetligt sätt. Utformningen av det nya 
utkastet till riktlinjer är mer informativ. Hänvisningar till rättsliga grunder och arbetsordning för varje 
interparlamentariskt organ har lagts till. 

De uppdaterade riktlinjerna antogs enhälligt av EU-talmanskonferensen.

De viktigaste händelserna under 2021: 

• EU-talmanskonferensen hölls på distans efter att den hade ställts in 2020.

• ”Ordförandeskapets slutsatser” antogs i stället för de konventionella slutsatserna.

• Rapporten om interparlamentariskt samarbete med hjälp av modern teknik antogs.

• Rapporten om uppdatering av riktlinjerna för samarbetet mellan parlamenten i EU antogs 
också. 
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2. INTERPARLAMENTARISKA KONFERENSER
2.1 Europeiska parlamentsveckan, den interparlamentariska 

konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i 
EU och konferensen om den europeiska planeringsterminen

Den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU 
(inrättad i enlighet med artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska 
och monetära unionen [finanspakten]) tillhandahåller en ram för debatt och utbyte av information 
om och bästa praxis för genomförande av relevanta bestämmelser och för samarbete mellan de 
nationella parlamenten i EU och Europaparlamentet.

Konferensen om den europeiska planeringsterminen erbjuder ett tillfälle att utbyta information om 
bästa praxis för genomförandet av de europeiska planeringsterminerna och att stärka samarbetet 
för att granska den verkställande makten på nationell och europeisk nivå.

Tillsammans utgör dessa konferenser Europeiska parlamentsveckan, som samlar parlamentsledamöter 
från hela EU för att diskutera ekonomi, budget och sociala frågor. De båda konferenserna har fått en 
återkommande plats i kalendern för den interparlamentariska verksamheten och är konsoliderade 
forum för interparlamentariska debatter inom dessa viktiga politiska områden.

Europeiska parlamentsveckan 2021, som anordnades gemensamt av Europaparlamentet och det 
portugisiska parlamentet, hölls i Bryssel den 22 februari 2021. På grund av covid-19-pandemin 
hölls evenemanget på distans via videokonferens. Det var den 10:e upplagan av konferensen, 
och cirka 140 parlamentsledamöter från EU:s 27 medlemsstater och fyra kandidatländer och 
observatörsländer deltog för att diskutera ekonomiska, budgetmässiga, miljömässiga och sociala 
frågor. Mer än 60 ledamöter företrädde Europaparlamentet. Det stora antalet deltagare vittnar om 
framgången, relevansen och behovet av parlamentariska diskussioner om de föreslagna ämnena i 
den svåra tid vi befinner oss i. 

Debatterna dominerades av covid-19-krisens inverkan på EU:s ekonomier och deras återhämtning. 
Konferensen inleddes med en öppningssession med en framträdande internationell och europeisk 
panel som inkluderade David Sassoli, Europaparlamentets talman, Eduardo Ferro Rodrigues, 
ordförande för det portugisiska parlamentet, Charles Michel, Europeiska rådets ordförande, Ursula 
von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande, António Guterres, FN:s generalsekreterare, 
Kristalina Georgieva, verkställande direktör för Internationella valutafonden, och Christine Lagarde, 
Europeiska centralbankens ordförande. 

Under paneldiskussionen diskuterade ledamöter av Europaparlamentet och av de nationella 
parlamenten utarbetandet av nationella planer för återhämtning och resiliens. Parlamentsledamöter 
från ordförandeskapstrion (Tyskland, Portugal och Slovenien) och tre av Europaparlamentets 
föredragande för fonden för återhämtning och resiliens delade med sig av sina synpunkter och 
reservationer i fråga om användningen av detta nya finansieringsinstrument. 

Plenardiskussionerna följdes av fyra parallella interparlamentariska utskottssammanträden som 
anordnades av Europaparlamentets budgetutskott (BUDG), utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(ECON), utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet (ENVI). 

Under ECON-utskottets interparlamentariska sammanträde fokuserade debatten på behovet av att 
upprätthålla en expansiv finanspolitik och samtidigt ompröva de befintliga ekonomiska modellerna. 
Det påpekades att pandemin skulle kunna vara en möjlighet att skräddarsy EU:s ekonomier för 
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att göra dem mer hållbara och utformade för att främja tillväxt. Huvudbudskapet till de nationella 
parlamenten under debatten vid budgetutskottets interparlamentariska sammanträde var att de 
snabbt behöver ratificera beslutet om egna medel så att genomförandet av återhämtningsplanen 
kan inledas. Diskussionerna vid EMPL-utskottets sammanträde fokuserade på hur man ska genomföra 
de 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter för att snabbt få ett slut på den 
nuvarande krisen. Ledamöterna betonade att den sociala dimensionen bör stå i centrum för de 
nationella planerna för återhämtning och resiliens, samtidigt som den stöder den digitala och gröna 
omställningen.

Den europeiska parlamentsveckan fokuserade mer på miljön 2021, med särskild betoning på 
klimatförändringarna och deras växande roll i EU:s ekonomiska politik, budgetpolitik och socialpolitik. 
Denna förändring återspeglades i det fjärde interparlamentariska utskottssammanträdet, som hölls 
för första gången och som anordnades av ENVI-utskottet, där deltagarna utbytte idéer om möjliga 
synergier mellan den europeiska gröna given och vägen mot en mer resilient europeisk hälsounion. 
Ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter fokuserade på främjandet 
av hållbar tillväxt som en vägledande princip för återhämtnings- och resiliensplanerna i syfte att 
använda den rådande pandemikrisen som en katalysator för att återuppbygga våra ekonomier på 
ett mer miljövänligt sätt.    

Som vanligt under andra halvåret ägde den 
16:e interparlamentariska konferensen 
om stabilitet, ekonomisk samordning 
och styrning i EU rum i huvudstaden i det 
land som innehade rådsordförandeskapet 
(Ljubljana, Slovenien) den 28 september 
2021. Sammanträdet hölls på distans från 
den slovenska nationalförsamlingen. Under 
konferensen diskuterade företrädarna för de 
nationella parlamenten och Europaparlamentet 
tillsammans med företrädare för kommissionen 
och Eurogruppen aktuella finansiella och 
ekonomiska frågor mot bakgrund av covid-19-
pandemin. 

Den första panelen inkluderade en diskussion 
om finansieringen av strategin för att ta sig ur 
pandemin, med tonvikt på nya egna medel 
och skatten på digitala tjänster. Deltagarna 
uttryckte sitt stöd för att inrätta nya egna 
medel i EU:s budget för stabil finansiering och 
genomförande av EU:s politik och mål. 

Huvudtalarna för det andra ämnet diskuterade 
utmaningarna och möjligheterna med Europas 
ekonomiska återhämtning och förnyelse, 
det vill säga att effektivt kanalisera medel till genomförandet av återhämtningsinstrumentet 
NextGenerationEU. Under debatten redogjorde några företrädare för medlemsstaterna för sina 
nationella planer för NextGenerationEU och beskrev instrumentet som en möjlighet att uppnå 
EU:s mål och politik för kommande generationer, med särskilt fokus på den digitala och gröna 
omställningen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Dessa diskussioner fortsatte vid nästa europeiska parlamentsvecka som hölls i Bryssel den 15–16 
mars 2022. 

Affisch för Europeiska parlamentsveckan, 2021    
© EU_EP
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De viktigaste händelserna under 2021: 

• Till följd av covid-19-pandemin koncentrerades Europeiska parlamentsveckans program till 
enbart en dag, och inkluderade också konferensen om den europeiska planeringsterminen 
och den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och 
styrning i EU. Europeiska parlamentsveckan 2021 fokuserade också mer på miljön, och det 
nya fjärde interparlamentariska utskottssammanträdet med ENVI-utskottet fokuserade på 
klimatförändringarna och deras växande roll i EU:s ekonomiska politik, budgetpolitik och 
socialpolitik.

• Diskussionerna under båda dessa sammanträden var främst inriktade på covid-19-pandemins 
inverkan på EU:s ekonomier och strategin för att ta sig ur krisen.

• Distansdeltagandet och de relevanta ämnena gjorde det möjligt för prominenta talare på 
hög nivå och fler parlamentsledamöter att delta, som utnyttjade möjligheten att debattera 
med företrädare på hög nivå för institutioner och andra berörda parter.

2.2 Den interparlamentariska konferensen för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken (Gusp/GSFP)

Den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, som inrättades 2012 genom ett beslut av 
konferensen för talmän i EU-ländernas parlament, är den interparlamentariska plattformen för 
debatt om EU:s utrikespolitik samt säkerhets- och försvarspolitik. Konferensen anordnas två gånger 
per år av parlamentet i den EU-medlemsstat som innehar det roterande rådsordförandeskapet, i 
nära samarbete med Europaparlamentet, och samlar regelbundet parlamentsledamöter från hela 
EU. Utöver detta bjuder Europaparlamentets AFET-utskott ofta in de nationella parlamenten till 
sina sammanträden i Bryssel, som ett komplement till den interparlamentariska dialogen på detta 
viktiga politikområde.

År 2021 hölls konferensens 18:e sammanträde i Lissabon (den 3–4 mars) på distans, och det 
19:e sammanträdet anordnades på distans i Ljubljana (den 9 september). Europaparlamentets 
delegationer till båda sammanträdena bestod av ledamöter från utskottet för utrikesfrågor och 
underutskottet för säkerhet och försvar, och de leddes av David McAllister, ordförande för utskottet 
för utrikesfrågor.

124 parlamentsledamöter från EU:s nationella parlament deltog i konferensen i Lissabon via 
videokonferens, tillsammans med en delegation från Europaparlamentet bestående av 14 ledamöter. 
Konferensen samlade talare på hög nivå och omfattade givande diskussioner om olika utrikes- och 
säkerhetsfrågor. Medordförandena enades om att inte anta några slutsatser, utan valde i stället att 
utfärda ett slutligt uttalande. Konferensen inleddes med ett huvudanförande av Jens Stoltenberg, 
Natos generalsekreterare, följt av en diskussion. Konferensen var uppdelad i tre sessioner: den första 
med rubriken ”Att försvara Europa: samarbetet mellan EU och Nato och den strategiska kompassen”, 
den andra var en diskussion med Josep Borrell, vice ordförande för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, och den tredje var inriktad på en övergripande 
EU-strategi för Afrika. 

I sitt slutliga uttalande underströk medordförandena att covid-19-pandemin fortsatte att ge 
ekonomiska, sociala, politiska och geopolitiska konsekvenser som skulle kunna påverka viktiga 
aspekter av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och gemensamma säkerhets- 
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och försvarspolitik. De ansåg att den globala covid-19-pandemin vände upp och ner på den 
internationella miljön och bör fungera som en katalysator för förändring av den globala ordningen. 
I uttalandet betonades den grundläggande betydelsen av EU:s interna resiliens, utvecklingen av nya 
partnerskap och stärkandet av EU:s multilaterala vision på global nivå. 

David McAllister, ordförande för parlamentets utskott för utrikesfrågor, och Eduardo Ferro Rodrigues, det portugisiska 
parlamentets talman, vid den interparlamentariska konferensen om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken som hölls i Lissabon den 3–4 mars 2021 
© Parlamento Portugal

Medordförandena underströk behovet av att snabbt anpassa EU:s gensvar på denna nya 
geopolitiska verklighet och påminde om att EU är en ”attraktiv partner” för tredjeländer som vägleds 
av främjandet av demokrati och skyddet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. De 
uppmanade medlemsstaterna att visa verklig politisk vilja att verka för EU:s utrikespolitiska mål och 
motverka tredjeländers försök att splittra EU.

Under andra halvåret 2021 deltog 88 parlamentsledamöter från parlamenten i de 27 EU-
medlemsstaterna och Europaparlamentet, observatörs- och kandidatländer samt 78 anställda 
i den 19:e interparlamentariska konferensen om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken på distans i 
Ljubljana. Europaparlamentets delegation bestod av nio ledamöter och fem övriga anställda. På 
grund av pandemin hölls konferensen i hybridformat med deltagande både online och personligen. 
Den varade en hel arbetsdag i stället för de två dagar som vanligen avsätts för sammanträden med 
enbart fysisk närvaro.

Konferensen inleddes med ett anförande av Sloveniens president Borut Pahor, följt av fyra 
sessioner med titeln ”Prioriteringar för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 
den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken”: en diskussion med vice ordföranden/den 
höga representanten Josep Borrell, ”Nya utmaningar, gamla mönster: en omprövning av EU:s 
utrikespolitiska strategier i en multipolär värld”, ”Förstärkning av det regionala partnerskapet 
med länderna på västra Balkan genom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken” och 
”Kapacitetsutveckling för EU:s civilskydd och solidaritetsklausulen: integration av militären”.
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Den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, den 9 september 2021 i Ljubljana 
© Državni Zbor - Rok TORKAR

Deltagarna konstaterade att pandemin hade visat på olikheter mellan europeiska länder i fråga 
om ekonomiska bestämmelser och hälsobestämmelser. De underströk därför att resiliensen 
behöver stärkas genom att man tillhandahåller en första hjälpen-mekanism och förbereder sig för 
krishanteringsscenarier, så att man kan undvika att försvagas av en ny kris. De betonade också att 
cyberhot behöver upptäckas i ett tidigt stadium. Det betonades att EU bör stärka multilateralismen 
och multipolariteten. Samtidigt bör EU sträva efter att skydda sig själv och samtidigt bidra till 
global fred som en pålitlig partner, eftersom internationella hot visar att solidaritet i hög grad är en 
nödvändighet. 

Rent allmänt behöver framtida ordförandeskap göra mer för att reformera den 
interparlamentariska konferensen i syfte att göra plenardebatterna mer interaktiva genom att 
införa ”ögonkontaktsförfarandet”, avsätta en punkt på dagordningen för en debatt om ett aktuellt 
ämne och utarbeta en handbok med bästa praxis, och samtidigt införliva nya inslag och bygga 
vidare på erfarenheterna från de distanssammanträden som hölls under pandemin. Eftersom 
distansformat och hybridformat är dåligt anpassade för workshoppar och sidoevenemang kunde 
parlamentsledamöterna och Europaparlamentets ledamöter inte föra mjuka politiska diskussioner, 
och det var omöjligt att hålla i gång personliga kontakter och kontakter från de politiska grupperna. 
Omvänt blev medordförandenas slutliga uttalande under pandemin, som i normala fall skulle 
generera mindre debatt, det viktigaste resultatet och beviset för att man har fortsatt arbetet inom 
ramen för den interparlamentariska konferensen. 

De viktigaste händelserna under 2021: 

• Covid-19-pandemin fortsatte att göra det operativa genomförandet av interparlamentariska 
konferenser svårt. Tack vara tekniska resurser kunde man dock framgångsrikt 
genomföra interparlamentariska konferenser i hybridformat, där man kopplade samman 
parlamentsledamöter och tjänstemän från de nationella parlamenten på distans i realtid med 
ordföranden och de ledamöter som var fysiskt närvarande i sammanträdeslokalen. 

• Dessutom inrättades medordförandeskap för när de två medordförandena befann sig på två 
olika platser, med direktsänd tolkning.

• Den interparlamentariska konferensen behölls framgångsrikt som ett av det roterande 
ordförandeskapets interparlamentariska evenemang. 
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3. INTERPARLAMENTARISK TILLSYN PÅ OMRÅDET 
MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

3.1 Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Artikel 88 i EUF-fördraget ger de nationella parlamenten möjlighet att för första gången tillsammans 
med Europaparlamentet granska en EU-byrå som är verksam inom området för frihet, säkerhet och 
rättvisa. På grundval av Europolförordningen2 inrättades den gemensamma parlamentariska 
kontrollgruppen för Europol 2017 för att säkerställa att Europol är en fullt ansvarsskyldig och 
transparent byrå. Kontrollgruppens huvuduppgifter anges i artikel 51 i Europolförordningen (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0794), som fastställer dess roll i den 
politiska övervakningen av Europols verksamhet med särskilt fokus på konsekvenserna av denna 
verksamhet för fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter.

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol är en innovativ institutionell 
struktur för parlamentarisk kontroll och håller två sammanträden per år: ett sammanträde under 
det första halvåret i parlamentet i det land som innehar det roterande rådsordförandeskapet i EU, 
och ett sammanträde under det andra halvåret i Europaparlamentet.

För andra året i rad hölls den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens sammanträden 
via videokonferens på grund av covid-19-pandemin. Organisatörerna lyckades med framgång 
hantera de praktiska utmaningarna och byggde vidare på sina senaste erfarenheter av detta nya 
format, vilket ledde till välbesökta och livliga möten. Dessa ansträngningar säkerställde att den 
gemensamma parlamentariska kontrollgruppen fortsatte att fungera väl och gav alla medlemmar i 
den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen möjlighet att delta fullt ut i dess arbete. Trots 
det mer kompakta formatet kunde man bibehålla sammanträdets traditionella struktur, debattid 
och deltagande av talare på hög nivå.

Det åttonde sammanträdet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen anordnades 
tillsammans med det portugisiska parlamentet den 1–2 februari 2021 via videokonferens. Detta 
sammanträde på distans leddes gemensamt av Europaparlamentet från Bryssel och det portugisiska 
parlamentet från Lissabon.

Europols verkställande direktör, Catherine De Bolle, informerade delegaterna om Europols 
verksamhet mellan september 2020 och februari 2021. Europeiska datatillsynsmannen, Wojciech 
Wiewiórowski, redogjorde för den senaste utvecklingen och resultaten när det gäller Europols 
dataskyddsskyldigheter. Den första tematiska debatten fokuserade på brottslighet och digital 
resiliens, som är en av kommissionens främsta prioriteringar i ett digitalt och sammanlänkat Europa 
och en avgörande fråga för både parlament och samhällen.

Den andra delen av mötet inriktades på översynen av Europolförordningen och på att stärka Europols 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brotts-
bekämpning (Europol).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0794
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mandat, med uttalanden av talare på hög nivå, bland annat Ylva Johansson, kommissionsledamot 
med ansvar för inrikes frågor, och Eduardo Cabrita, Portugals inrikesminister och ordförande för 
rådet (inrikes frågor). Panelen följdes av en tematisk debatt om ”Covid-19-pandemins konsekvenser 
för EU:s inre säkerhet – brottsbekämpningssamarbetets roll”.

Den mest anmärkningsvärda förfarandemässiga utvecklingen var förlängningen av mandatet 
för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens arbetsgrupp för olösta frågor, som ska 
ses över ytterligare i den kontrollgruppens arbetsordning. Med tanke på onlineformatet och de 
tidsbegränsningar som är kopplade till detta lämnade ordföranden för Europols styrelse och 
ordföranden för Europols samarbetsnämnd skriftliga bidrag i stället för sina ordinarie inlägg.

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens nionde sammanträde anordnades 
av Europaparlamentet i Bryssel den 25–26 oktober 2021 och ägde rum på distans på grund av 
pandemin. Sammanträdet leddes tillsammans med det slovenska parlamentet som en del av det 
slovenska ordförandeskapets parlamentariska dimension.

I enlighet med gängse praxis innehöll agendan föredragningar av Europols verkställande direktör 
och Europeiska datatillsynsmannen. Huvudanförandena hölls av kommissionsledamoten med 
ansvar för inrikes frågor och Aleš Hojs, Sloveniens inrikesminister. 

Tematiska debatter med deltagande av Europeiska åklagarmyndigheten och framstående experter 
från nationella myndigheter tog upp frågor som ekonomisk brottslighet, korruption och skyddet 
av EU:s ekonomiska intressen. Det andra viktiga diskussionsämnet gällde samarbete i kampen mot 
övergrepp av barn på nätet, inbegripet samarbete med tredjeländer, privatpersoner och icke-
statliga organisationer.

Vid sidan av sitt kontrollarbete fortsatte kontrollgruppen att diskutera procedurfrågor i samband 
med olösta frågor. De senaste ändringarna av kontrollgruppens arbetsordning antogs enhälligt och 
trädde i kraft den 26 oktober 2021. Dessa senaste ändringar gällde kontrollgruppens observatör vid 
Europols styrelsemöten och översynsklausulen.

De viktigaste händelserna under 2021: 

• Säkerställande av att kontrollgruppen kontinuerligt kunde fortsätta sin verksamhet: 
kontrollgruppen gjorde sig under 2021 gällande som en krävande och engagerad partner 
som strävade efter att stödja byråns uppdrag att tillhandahålla en sund brottsbekämpning 
och skydda medborgare och samhällen, särskilt i en tid av organiserad brottslighet, korruption 
och extremism, vilket förvärrades av pandemin. Delegaterna förespråkade en förstärkning av 
Europols mandat och ett utökat samarbete mellan olika organ i rättsliga och inrikes frågor på 
grundval av rättsstatsprincipen.

• En anpassning av agendan till den senaste utvecklingen (pandemin, översynen av 
Europolförordningen). Utarbetande av lämpliga format för utbyten och möten på distans och 
säkerställande av ordentlig uppföljning.

• Kontrollgruppen antog sin reviderade arbetsordning.
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Juan Fernando López Aguilar, medordförande för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen och ordförande för 
Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, och Robert Tekavec, chef 
för avdelningen för ungdomsbrottslighet, avdelningen för allmän brottslighet, kriminalpolisdirektoratet, Slovenien, under det 
nionde sammanträdet i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 
© Europeiska unionen 2021 – Eric VIDAL

3.2 Det interparlamentariska utskottssammanträdet om 
utvärderingen av Eurojusts verksamhet

Sedan inrättandet 2002 har Eurojust blivit en central aktör i det straffrättsliga samarbetet. I linje 
med artikel 85 i EUF-fördraget ska de EU-förordningar som styr Eurojust ”även fastställa villkoren 
för deltagande av Europaparlamentet och de nationella parlamenten i utvärderingen av Eurojusts 
verksamhet”. 2018 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om Eurojust (https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727)3 i syfte att tillhandahålla en enda och 
förnyad rättslig ram för en ny fullt utvecklad byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust).

För att öka Eurojusts öppenhet och den demokratiska övervakningen av byrån föreskriver förordningen 
en mekanism för en gemensam utvärdering av Eurojusts verksamhet från Europaparlamentets och 
de nationella parlamentens sida4. Utvärderingen bör göras inom ramen för ett interparlamentariskt 
utskottssammanträde som anordnas av Europaparlamentet i dess lokaler i Bryssel, med deltagande 
av ledamöter i Europaparlamentets och de nationella parlamentens ansvariga utskott.

Det första interparlamentariska utskottssammanträdet om utvärderingen av Eurojusts verksamhet 
organiserades den 1 december 2020 i Europaparlamentet i Bryssel av Europaparlaments LIBE-
utskott, i samarbete med det tyska parlamentet. 

Av logistiska skäl tvingades man skjuta upp det andra årliga interparlamentariska sammanträdet, 
som skulle ha ägt rum i slutet av 2021, i några veckor men kunde slutligen hålla det den 1 februari 
2022. Det finns ett tydligt intresse från både Europaparlamentet och de nationella parlamenten av 
att fortsätta med detta årliga arbete, som skulle kunna utvidgas i framtiden, eventuellt i ett separat 
format, för att inbegripa övervakning över den nyligen inrättade Europeiska åklagarmyndigheten.

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå 
för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (EUT L 295, 
21.11.2018, s. 138).

4 Förordning (EU) 2018/1727 behandlar arrangemangen för detta i skäl 62 och artikel 67.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
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4. INTERPARLAMENTARISKA 
UTSKOTTSSAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIGT 
INTERPARLAMENTARISKT SAMARBETE

4.1 Interparlamentariska utskottssammanträden

Interparlamentariska utskottssammanträden är den standardtyp av sammanträde som 
anordnas av Europaparlamentet för fokuserade diskussioner mellan fackutskott om viktiga 
lagstiftningsmässiga och politiska frågor enligt artiklarna 9 och 10 i protokoll 1 till fördragen. 
Kalendern för interparlamentariska utskottssammanträden översänds av Europaparlamentets 
talman till alla nationella parlament varje halvår.

Europaparlamentets utskott anordnar årligen upp till 20 interparlamentariska 
utskottssammanträden, och bjuder in sina motsvarigheter bland utskotten i de nationella 
parlamenten i EU att delta i fokuserade debatter. Interparlamentariska utskottssammanträden har 
visat sig vara ett värdefullt sätt för ledamöter av Europaparlamentet att utbyta åsikter med sina 
nationella motparter. Interparlamentariska utskottssammanträden är inte bara ett forum för att 
diskutera lagstiftningsfrågor, och därigenom bidra till bättre lagstiftning, utan också en plattform 
för att diskutera politiska frågor av gemensamt intresse och träffa kommissionsledamöter och vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. 
Interparlamentariska utskottssammanträden anordnas gemensamt på initiativ av ett eller flera 
utskott i Europaparlamentet och med stöd av direktoratet för förbindelser med de nationella 
parlamenten.

Under 2021 anordnades 15 olika interparlamentariska utskottssammanträden5,6, med debatter 
mellan 841 ledamöter från de nationella parlamenten och 307 ledamöter av Europaparlamentet. 
Alla interparlamentariska utskottssammanträden under 2021 anordnades i hybridformat och hölls i 
enlighet med de sanitära restriktioner som införts av Europaparlamentet med anledning av covid-
19-pandemin. Några av Europaparlamentets ledamöter och talare deltog från Europaparlamentets 
lokaler i Bryssel, medan nationella parlamentsledamöter och majoriteten av gästtalarna deltog på 
nätet.

Fyra interparlamentariska utskottssammanträden anordnades av utskottet för ekonomi och 
valutafrågor (ECON), budgetutskottet (BUDG), utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(EMPL) och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) inom ramen för Europeiska 
parlamentsveckan den 22 februari7.

FEMM-utskottets interparlamentariska utskottssammanträde med titeln ”Vi är starka: kvinnor 
som leder kampen mot covid-19”, som också firade Internationella kvinnodagen, hölls online 
i Europaparlamentet i Bryssel den 4 mars. Man diskuterade hur covid-19-pandemin hade belyst 
behovet av jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt för att bygga resilienta samhällen, 
förbättra standarderna för sysselsättning, social trygghet och pensioner för alla kvinnor, särskilt 

5 Program för den interparlamentariska verksamheten med de nationella parlamenten under 2021: första halvåret 
(https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf)

6 Program för den interparlamentariska verksamheten med de nationella parlamenten under 2021: andra halvåret 
(https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.
pdf)

7 Mer information om Europeiska parlamentsveckan finns i kapitel 2.1.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235467/Calendar%201st%20semester%202021_rev07.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242828/Revised%20Calendar%202nd%20semester%202021_25.11%20.pdf
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inom kvinnodominerade sektorer, och – mer allmänt – hur man kan reformera modeller för 
tillhandahållande av omsorg och arbetets värde, inbegripet oavlönat omsorgsarbete. Samtidigt 
övervägde deltagarna hur beslutsprocessen för att anta och upphäva krisåtgärderna och i alla 
skeden av utarbetandet, antagandet och genomförandet av återhämtningsplanerna visade på 
behovet av en jämn könsfördelning i ledande befattningar.

Det interparlamentariska utskottssammanträde som anordnades av utskottet för konstitutionella 
frågor (AFCO) om reformen av den europeiska vallagen och parlamentets undersökningsrätt hölls 
den 22 juni på distans från Europaparlamentet i Bryssel. Gästtalare Věra Jourová, vice ordförande för 
kommissionen med ansvar för värden och öppenhet, strävade efter att betona att kommissionen 
noga följde utvecklingen i detta ärende.

Det särskilda utskottet för cancerbekämpning (BECA) bjöd in ledamöter från de nationella 
parlamenten att delta i ett interparlamentariskt utskottssammanträde via videokonferens med titeln 
”Vända cancerutvecklingen: de nationella parlamentens syn på EU:s cancerbekämpningsplan” den 
27 september. Mötet utgjorde ett bra diskussionsforum om utskottets förslag till betänkande och 
EU:s plan för att bekämpa cancer.

Den 8 november anordnade det särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran 
(AIDA) ett interparlamentariskt utskottssammanträde på distans från Europaparlamentet i Bryssel. 
Sammanträdet handlade om artificiell intelligens och det digitala decenniet, och öppnades av 
Europaparlamentets vice talman Dita Charanzová.

Dita Charanzová, Europaparlamentets vice talman, vid AIDA:s interparlamentariska utskottssammanträde om artificiell 
intelligens och det digitala decenniet den 8 november 2021 
© Europeiska unionen 2021 – Alain ROLLAND

Den 9 november höll AFCO-utskottet ett annat interparlamentariskt utskottssammanträde för 
att diskutera de nationella parlamentens förväntningar på konferensen om Europas framtid. Under 
mötet diskuterade ledamöter av Europaparlamentet, parlamentsledamöter från de nationella 
parlamenten och de tre ordförandena för styrelsen för konferensen om Europas framtid möjliga 
framtida vägar för konferensen.

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska 
unionen, inbegripet desinformation (INGE), bjöd in parlamentsledamöter från de nationella 
parlamenten att delta i ett interparlamentariskt utskottssammanträde som hölls via videokonferens 
vid Europaparlamentet i Bryssel den 9 november. Den första diskussionspanelen, om utländsk 
inblandning i demokratiska processer i EU, öppnades av Stefano Sannino, Europeiska utrikestjänstens 
generalsekreterare.
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Raphaël Glucksmann, ordförande för Europaparlamentets särskilda utskott för frågor om utländsk inblandning i alla 
demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation (INGE), och Stefano Sannino, generalsekreterare för 
Europeiska utrikestjänsten, vid INGE:s interparlamentariska utskottssammanträde om utländsk inblandning i demokratiska 
processer i EU den 9 november 2021 
© Europeiska unionen 2021 – Philippe BUISSIN

Den 18 november anordnade utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) 
ett interparlamentariskt utskottssammanträde om utarbetandet av strategiska planer för den 
gemensamma jordbrukspolitiken i varje medlemsstat. På grund av de covid-19-restriktioner som 
gällde vid den tidpunkten hölls sammanträdet i Europaparlamentet i Bryssel och på distans via 
videokonferens. 

Interparlamentariskt utskottssammanträde om utarbetandet av strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken i 
varje medlemsstat, den 18 november 2021 
© Europeiska unionen 2021 – Alexix HAULOT

Ett annat interparlamentariskt utskottssammanträde som anordnades av utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) hölls den 30 november med 
anledning av Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor (den 25 november) och 
omfattade följande sessioner: sexuellt våld som krigsvapen (tillsammans med underutskottet för 
mänskliga rättigheter [DROI]), bekämpning av våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, 
cybervåld (tillsammans med utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor [LIBE]), och Istanbulkonventionen (tillsammans med LIBE). Yrkesverksamma från olika 
bakgrunder höll presentationer om sina respektive kompetensområden. Bidrag från ledamöter 
av nationella parlament och ledamöter av Europaparlamentet bidrog till livliga diskussioner. Det 
interparlamentariska utskottssammanträdet avslutades med ett anförande av Roberta Metsola, 
Europaparlamentets första vice talman.
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Evelyn Regner, ordförande för Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, 
Juan Fernando López Aguilar, ordförande för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor, och Roberta Metsola, Europaparlamentets första vice talman, vid FEMM-utskottets interparlamentariska 
utskottssammanträde om avskaffande av våld mot kvinnor den 30 november 2021 
© Europeiska unionen 2021 – Philippe BUISSIN

Den 9 december var utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor (LIBE) med och anordnade ett interparlamentariskt utskottssammanträde om situationen för 
rättsstatsprincipen i EU. Sammanträdet var uppdelat i två paneler: en som ägnades åt en diskussion 
om kommissionens årliga rapport om rättsstatsprincipen för 2021 och en om vägen framåt för 
mekanismen för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.

Deltagandet av ledamöter från de nationella parlamenten i de interparlamentariska 
utskottssammanträdena ökade dramatiskt med cirka 170 % – från 302 parlamentsledamöter 2020 
till 816 ledamöter 2021. Antalet deltagande ledamöter av Europaparlamentet ökade också avsevärt 
(+ 64 %) – från 207 ledamöter 2020 till 340 ledamöter 2021.

Under covid-19-pandemins andra år påskyndades användningen av digitala verktyg ytterligare. 
Det betydligt större deltagandet av ledamöter från både de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet verkar ha underlättats främst genom möjligheten att delta i sammanträden på 
distans utan att behöva resa. 

Det finns ett antal fördelar med sammanträden på distans, bland annat interparlamentariska 
utskottssammanträden: man behöver inte resa, fler talare och deltagare är tillgängliga, inklusive 
deltagare på hög nivå, vilket innebär ett mindre koldioxidavtryck, och det är ofta ett mer 
kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt att hålla möten på för alla berörda parter. 

Å andra sidan är interaktionen mellan ledamöterna betydligt mindre, debatterna och utbytena 
blir mindre livliga och mer komplicerade, och det saknas informella diskussioner, bilaterala 
möten på plats och nätverksmöjligheter utan gemensamma kaffepauser, middagar eller luncher. 
Interparlamentariska utskottssammanträden är också kortare eftersom sammanträdeslokalerna 
måste desinficeras av sanitära skäl, medan heltäckande tolkning inte alltid kan garanteras.

I bilaga II finns en förteckning över de interparlamentariska utskottssammanträden som 
Europaparlamentets utskott anordnade under 2021 och mer detaljerad statistik.

De viktigaste händelserna under 2021:

• En möjlig förklaring till det stora antalet interparlamentariska utskottssammanträden under 
2021 är att många sammanträden hade skjutits upp från 2020. Dessutom närmade sig flera 
tillfälliga utskott slutet av sina mandat.

• De nationella parlamentsledamöternas deltagande i interparlamentariska 
utskottssammanträden ökade med 170 % jämfört med 2020, sannolikt på grund av 
deltagandet på distans.

• Alla interparlamentariska utskottssammanträden ägde rum i hybridformat. Vissa 
parlamentsledamöter deltog personligen i Europaparlamentets lokaler i Bryssel och andra på 
distans, tillsammans med sina motparter från de nationella parlamenten. 
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4.2 Högnivåkonferensen om migration och asyl

Flyktingströmmar och migration står i centrum för den globala uppmärksamheten och har kommit 
att ses som en av de största utmaningarna för EU under de senaste åren. Den ständiga tillströmningen 
av migranter och asylsökande till EU har avslöjat en rad brister och luckor i EU:s politik för asyl, yttre 
gränser och migration. Cykeln med interparlamentariska högnivåkonferenser om migration och asyl 
i Europa inleddes 2020 av parlamenten i den tyska, portugisiska och slovenska ordförandeskapstrion 
och syftade till att främja parlamentariska diskussioner och en bred dialog om migrationens alla 
aspekter. Dessa konferenser har bekräftat att parlamenten har en viktig roll att spela på detta 
område och att man behöver finjustera gemensamma idéer för att leverera solida och varaktiga 
lösningar på migrationsutmaningarna, som har förvärrats av pandemin.

Två högnivåkonferenser hölls under 2021 i samarbete med respektive ordförandeskapslands 
parlament.

På grundval av sitt arbetsprogram av den 18 juni 2020 och den förklaring som utfärdades av Tysklands, 
Portugals och Sloveniens parlament den 29 juni 2020 lanserade ordförandeskapstrions parlament 
ett initiativ om att anordna tre interparlamentariska högnivåkonferenser om migration och asyl, som 
skulle anordnas av Europaparlamentet i Bryssel i samarbete med respektive ordförandeskapslands 
parlament. 

Syftet med dessa konferenser var att få till stånd en bred diskussion bland parlamentsledamöterna 
om kommissionens förslag om migration och asyl, att främja en förståelse av de respektive 
ståndpunkterna i dessa frågor i syfte att främja en gemensam EU-politik för migration och asyl och 
att bidra till relevanta förhandlingar i rådet.

Den andra högnivåkonferensen hölls den 14 juni 2021 i Europaparlamentet i Bryssel (videokonferens 
med deltagande på distans), under gemensam ledning av Europaparlamentet och det portugisiska 
parlamentet och i samarbete med de två andra parlamenten i ordförandeskapstrion (Tyskland och 
Slovenien).

Konferensen var välbesökt, med 155 ledamöter från Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten och tjänstemän samt flera av Europaparlamentets utskott och underutskott (DEVE, 
AFET, DROI, LIBE). Särskild uppmärksamhet ägnades åt den externa dimensionen av asyl- och 
migrationspolitiken: att ingå omfattande partnerskap med ursprungs- och transitländer, ta itu med 
de bakomliggande orsakerna till migration och främja en stabil socioekonomisk miljö i tredjeländer.

Diskussionerna inriktades också på covid-19-pandemins inverkan på migrations- och asylpolitiken 
och dess externa dimension. Bland deltagarna fanns António Vitorino, generaldirektör för 
Internationella organisationen för migration, Branko Grims, ordförande för den slovenska 
nationalförsamlingens utskott för inrikes frågor, Eduardo Cabrita, Portugals inrikesminister (på det 
portugisiska rådsordförandeskapets vägnar) och Detlef Seif, ledamot av den tyska förbundsdagen. 

Den tredje upplagan av konferensen hölls på distans den 10 december 2021 från Europaparlamentet 
i Bryssel. Vid mötet deltog cirka 70 ledamöter av Europaparlamentet och de nationella parlamenten, 
bland annat Margaritis Schinas, vice ordförande för kommissionen, Stanislav Raščan, statssekreterare 
vid Sloveniens utrikesministerium, Isabel Meirelles, parlamentsledamot från Portugals parlament, 
Fabrice Leggeri, verkställande direktör för Frontex, Evelien van Roemburg, chef för Oxfams EU-
kontor, för CONCORD:s räkning (Europeiska sammanslutningen av icke-statliga organisationer för 
katastrofbistånd och utveckling), Nina Gregori, verkställande direktör för Europeiska stödkontoret 
för asylfrågor, och Catherine Woollard, direktör för Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna. 

Konferensen var uppdelad i två sessioner: en session om flerdimensionellt samarbete för att 
utforma skräddarsydda migrationspartnerskap med tredjeländer, och en annan om den interna 
dimensionen av migration och asyl i EU ett år efter förslaget till EU:s migrations- och asylpakt. 
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Tredje interparlamentariska högnivåkonferensen om migration och asyl 
© Europeiska unionen 2021 – Alexis HAULOT

De viktigaste händelserna under 2021:

• Syftet med dessa högnivåkonferenser – att få till stånd en interparlamentarisk diskussion om 
migrationens alla aspekter – uppnåddes. Debatterna ansågs vara mycket insiktsfulla, och en 
rad olika berörda parter gav en helhetssyn på frågan. Detta år avslutade två konferenser den 
cykel som hade inletts av ordförandeskapstrions parlament 2020. 

• På grund av covid-19-pandemin hölls evenemangen på distans från Europaparlamentet i 
Bryssel och de medorganiserande parlamenten i ordförandeskapsländerna.

4.3 Det interparlamentariska samarbetet inom ramen för EU:s yttre 
åtgärder och multilaterala parlamentariska församlingar

Vid sidan av den konsoliderade sakkunskap som utvecklats genom utskottsbaserat samarbete 
har direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten regelbundet tillhandahållit 
ad hoc-stöd och främjat förbindelserna med EU:s nationella parlament i EU:s yttre åtgärder för 
specifika multilaterala evenemang. Under årens lopp har detta stöd omfattat Ukrainaveckan, 
den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet och den parlamentariska 
dimensionen av G7-toppmötena. Under 2021 intensifierade direktoratet sitt arbete med strukturerade 
ramar för samarbete med nationella parlament om verksamhet och evenemang som inte är 
utskottsbaserade inom olika områden för EU:s yttre åtgärder. Särskilda initiativ anordnades 
i samarbete med Europaparlamentets generaldirektorat för EU-extern politik (GD EXPO) på 
områden som grundläggande rättigheter och demokrati, parlamentarisk diplomati, demokratisk 
samhällsstyrning och kapacitetsutveckling, medling, multilaterala forum och valövervakning. 
Denna verksamhet genomfördes i nära samarbete med GD EXPO och Europaparlamentets 
generaldirektorat för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC).

Under de senaste åren har Europaparlamentet och de nationella parlamenten i EU intensifierat 
sina diskussioner om EU:s yttre åtgärder, både i fråga om frekvens och variation. Direktoratet för 
förbindelser med de nationella parlamenten bidrog till att Europaparlamentets institutionella 
företrädare deltog i flera sådana evenemang, bland annat Ukrainaveckan (2016), det tionde mötet i 
det parlamentariska partnerskapet Asien–Europa (ASEP 10, 2018), den parlamentariska dimensionen 
av G7-toppmötet (2019) och den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 
(2019). Dessa erfarenheter föranledde direktoratet att reflektera över möjligheten till ett mer 
strukturerat och kontinuerligt samarbete mellan Europaparlamentets behöriga organ och deras 
motparter i de nationella parlamenten. 
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Detta arbete består i att utnyttja informationskällorna och utbytena i de interparlamentariska 
nätverken8 i syfte att underlätta regelbundna och ömsesidigt fördelaktiga personaldialoger och 
frivillig samordning på flera verksamhetsområden inom EU:s brett definierade yttre åtgärder. Detta 
är inriktat på verksamhet utanför utskotten, främst grundläggande rättigheter och demokrati, 
multilaterala forum, parlamentarisk diplomati och kapacitetsuppbyggnad. 

Två videokonferenser som sammankallades av Europaparlamentets GD EXPO – en som hölls 
gemensamt med kollegor från de nationella parlamenten den 22 september 2020 om demokratistöd 
och kapacitetsuppbyggnad och ett ”Friday Talk”-möte den 30 oktober 2020 med titeln ”Nationella 
parlament – partner, inte rivaler” – visade hur en konsolidering av strukturerade ramar för samarbete 
med de nationella parlamenten på området för extern politik kan vara en nyttig och lämplig strävan. 

Inom ramen för Europaparlamentets ordförandeskap i den parlamentariska församlingen för 
unionen för Medelhavsområdet anordnade och underlättade direktoratet under 2021 ett antal 
möten med våra kollegor från Europaparlamentets sekretariat för den parlamentariska församlingen 
och företrädare för de nationella parlamenten för att utbyta information och diskutera initiativ om 
politiska prioriteringar och administrativa förfaranden.

Vid flera multilaterala interparlamentariska möten och konferenser, Cosac-möten och andra 
konferenser som sponsrades av ordförandeskapsländernas parlament 2021 hölls intressanta 
debatter om förbindelserna mellan EU och Förenta staterna, samarbetet med afrikanska länder, 
situationen i Belarus, Ukraina och Ryssland samt EU:s roll och åtgärder i dessa frågor. Förbindelserna 
mellan EU och Storbritannien och västra Balkan var också regelbundna diskussionsämnen som 
ytterligare bekräftade behovet och det potentiella mervärdet av nya former av regelbundna 
interparlamentariska utbyten på detta område.

Under 2021 intensifierade direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten, i samarbete 
med Europaparlamentets GD EXPO och GD ITEC, sina insatser för att lansera Europaparlamentets 
och de nationella parlamentens nätverk för demokratistöd, mänskliga rättigheter och 
kapacitetsuppbyggnad och det särskilda underavsnittet om den nya version 3 av Ipex.

Med tanke på det ömsesidiga intresset för både Europaparlamentet och de nationella parlamenten 
och deras gemensamma övertygelse om fördelarna med regelbundet samarbete och regelbundna 
utbyten har direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten, med sponsring av 
generaldirektören för Europaparlamentets generaldirektorat för parlamentets ledning, främjat 
ett strategiskt projekt för att upprätta och befästa förbättrade former för utbyte och samordning 
mellan ledamöter av Europaparlamentets administration och motsvarande avdelningar i de 
nationella parlamentens förvaltningar avseende särskilda frågor och multilaterala evenemang. 
Detta fördjupade samarbete kommer att fortsätta mellan 2022 och 2024 och kommer att syfta 
till att utnyttja de möjligheter som erbjuds av de olika plattformarna för utbyte med de nationella 
parlamenten (Ipex och nätverket för parlamentsföreträdare).

De viktigaste händelserna under 2021:

• Fastställande av en gemensam uppsättning mål för GD EXPO och direktoratet för förbindelser 
med de nationella parlamenten för lanseringen av ett strategiskt mål för 2022–2024 inom ramen 
för det interparlamentariska samarbetet med de nationella parlamenten om verksamhet och 
evenemang utöver utskottsarbetet.

• Slutförande av ett strukturerat nätverk och kommunikation på området för demokratistöd 
mellan Europaparlamentets och de nationella parlamentens förvaltningar för att öka den 
parlamentariska diplomatins genomslagskraft och effektivitet, särskilt i vårt omedelbara 
grannskap på västra Balkan och länderna i det östliga partnerskapet, och till och med i Afrika. 
Slutförande av en särskild del i Ipex v3 för detta.

8 Se även bidraget om Ipex, särskilt om utvecklingen av DSN-avsnittet om Ipex v3.
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4.4 Bilaterala besök och andra bilaterala utbyten

Bilaterala besök i Europaparlamentet från de nationella parlamenten i EU är ett verktyg som hela 
tiden utvecklas och är ett format för interparlamentarisk dialog. Formatet är väldigt fokuserat, 
specialanpassat, flexibelt och kostnads- och tidseffektivt. Det möjliggör diskussioner om frågor som 
rör enskilda nationella parlament.

Dessutom kan andra bilaterala diskussioner vara en användbar form av småskaligt 
interparlamentariskt samarbete när parlamentsledamöter behöver inleda samarbete, fokusera på 
särskilda ämnen eller fördjupa samarbetet på konkreta områden av gemensamt intresse.

Bilaterala besök är traditionellt sett en viktig form av interparlamentariskt samarbete. Möten hålls på 
olika nivåer och i olika format, från politiska diskussioner på högsta nivå till tekniska studiebesök på 
personalnivå. 

På grund av covid-19-situationen och de regler som gällde i Europaparlamentet tog man inte emot 
några delegationer eller andra besök under 2021. Flera diskussioner ägde dock rum på distans 
mellan ledamöter av Europaparlamentet och ledamöter av nationella parlament.

Europaparlamentets första vice talman Roberta Metsola tackade ja till inbjudningar från flera Cosac-
ordförande och deras utskott om att anordna ett antal utbyten och besök. En sådan diskussion hölls 
via videokonferens med den kroatiska Cosac-ordföranden och utskottet för EU-frågor i det kroatiska 
parlamentet i april 2021. Så långt den epidemiologiska situationen tillät tackade första vice talman 
Metsola ja till inbjudningar från Cosac-ordförandena i Litauens, Estlands och Sloveniens parlament 
om att besöka deras parlament och kammare, där hon förde diskussioner med ordförandena och 
deras utskott för EU-frågor. Det sista besöket som första vice talmannen gjorde 2021 var i den polska 
senaten.

En förteckning över bilaterala besök och diskussioner finns i bilaga III.

De viktigaste händelserna under 2021:

• På grund av den epidemiologiska situationen och gällande bestämmelser i Europaparlamentet 
gjordes inga bilaterala besök från de nationella parlamenten i Europaparlamentets lokaler. 

• Videokonferenser var det huvudsakliga formatet för bilaterala utbyten under 2021. Detta 
verktyg förväntas förbli en viktig kommunikationsmetod för direkta och riktade bilaterala 
utbyten i framtiden.

• Europaparlamentet intensifierade sina förbindelser med de nationella parlamenten genom 
formella och informella utbyten mellan sin vice talman med ansvar för förbindelserna med 
de nationella parlamenten och för Cosac och flera Cosac-ordförande och deras respektive 
utskott för EU-frågor.
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5. LAGSTIFTNINGSSAMARBETET MED DE 
NATIONELLA PARLAMENTEN I EU

5.1 Mekanismen för tidig varning och protokoll nr 2 till fördragen

Enligt subsidiaritetsprincipen (som fastställs i artikel 5 i EU-fördraget) får unionen vidta en åtgärd 
på de områden där den inte har exklusiv befogenhet endast om och i den mån som målen för den 
planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre 
kan uppnås på unionsnivå. Enligt proportionalitetsprincipen får unionens åtgärder till innehåll och 
form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.

De nationella parlamenten ska säkerställa att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det 
förfarande som fastställs i protokoll nr 2 till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
I detta protokoll fastställs en översynsmekanism, mekanismen för tidig varning. Inom ramen för 
denna mekanism får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då ett utkast till 
lagstiftningsakt översänds, lämna ett motiverat yttrande till institutionernas ordförande med skälen 
till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

5.1.1 Mekanismen för tidig varning
Inom ramen för mekanismen för tidig varning delas inlagor från de nationella parlamenten i EU upp 
i följande kategorier9:

1. Motiverat yttrande: om inlagan har inkommit under den rubriken och inom den tidsfrist på åtta 
veckor som avses i artikel 6 i protokoll nr 2 till fördragen10 och avser bristande överensstämmelse 
med subsidiaritetsprincipen.

2. Bidrag: om inlagan inte uppfyller ovanstående kriterier.

Om minst en tredjedel av de röster som tilldelats de nationella parlamenten står bakom ett motiverat 
yttrande ska utkastet till lagstiftningsakt omprövas (”gult kort”). Den institution som har lagt fram 
utkastet till akt kan besluta att antingen vidhålla utkastet, ändra det eller dra tillbaka det, och ska 
motivera detta beslut. När det är fråga om utkast till akter som rör polissamarbete eller rättsligt 
samarbete i straffrättsliga frågor är tröskeln lägre (en fjärdedel av rösterna).

Om, inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, nationella parlament med minst 
en enkel majoritet av rösterna ifrågasätter huruvida ett lagstiftningsförslag är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen måste kommissionen ompröva sitt förslag och besluta om det ska 
vidhållas, ändras eller dras tillbaka. Om den beslutar att vidhålla sitt förslag hänskjuts ärendet 
till lagstiftarna (Europaparlamentet och rådet), och kommissionen måste motivera sitt beslut 
(förfarandet med ”orange kort”). Om lagstiftarna anser att lagstiftningsförslaget inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen, kan de förkasta det med en majoritet på 55 % av rådsmedlemmarna eller en 
enkel majoritet av de avgivna rösterna i Europaparlamentet. Hittills har förfarandet med ”gult kort” 

9 Se utskottsordförandekonferensens dokument av den 15 december 2010: Gemensam strategi för utskottens hantering 
av motiverade yttranden och alla övriga inlägg från de nationella parlamenten.

10 Artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna: ”Varje nationellt parlament 
eller kammare i ett sådant parlament får, inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt på unionens 
officiella språk översänds, till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande 
med skälen till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Varje nationellt par-
lament eller kammare i ett sådant parlament ska i förekommande fall samråda med de regionala parlament som har 
lagstiftande befogenheter.”
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tillämpats tre gånger11, medan förfarandet med ”orange kort” aldrig har tillämpats.

Inom Europaparlamentet har utskottet för rättsliga frågor (JURI) ansvar för efterlevnaden av 
subsidiaritetsprincipen i fall med motiverade yttranden12. Var sjätte månad utses en av utskottets 
ledamöter till ständig föredragande för subsidiaritetsfrågor enligt ett rotationssystem bland de 
politiska grupperna.

Nacho Sánchez Amor (S&D) och Gilles Lebreton (ID)13 fungerade som ständiga föredragande 
för subsidiaritetsfrågor 2021. JURI-utskottet utarbetar också regelbundet ett betänkande om 
kommissionens årsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet.

5.1.2 Inlagor från de nationella parlamenten i EU
Europaparlamentet tog 2021 emot 226 inlagor från de nationella parlamenten i EU enligt protokoll 
nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 24 inlagor var motiverade 
yttranden och 202 bidrag.

Under 2020 tog Europaparlamentet emot 124 inlagor. 13 var motiverade yttranden och 111 bidrag.

Denna ökning med mer än 80 % av antalet inlagor som inkom mellan 2020 och 2021 kan förklaras av 
att Europaparlamentet och de nationella parlamenten hade anpassat sig till effekterna av covid-19-
pandemin under 2021 och arbetade med sin fulla lagstiftningskapacitet, inbegripet med lagstiftning 
om hälsorelaterade och ekonomiska åtgärder i samband med pandemin.

Motiverade yttranden per parlament/kammare:

ANTAL MOTIVERADE YTTRANDEN SOM MOTTOGS INOM RAMEN FÖR PROTOKOLL NR 2 
FRÅN DE NATIONELLA PARLAMENTEN I EU UNDER 2021 – PER PARLAMENT/KAMMARE

IE
Seanad 
Éireann

IT
Sénat Camera 
dei deputati

CZ 
Sénat

FR 
Sénat

SV 
Riksdag

MT 
Kamra  

tar-Deputati

SK 
Národná rada

6 5 4 4 3 1 1

Totalt 24 motiverade yttranden mottogs under 2021. Grafen visar inlagor per parlament/kammare.

Under 2021 lämnade sju av 39 parlament/kamrar motiverade yttranden, och 18 lämnade bidrag. 
De parlament som var mest aktiva när det gäller att lämna motiverade yttranden var den irländska 
senaten med sex motiverade yttranden och den italienska deputeradekammaren med fem. När 
det gäller bidragen var följande parlament/kamrar de mest aktiva: det spanska parlamentet med 53 
bidrag och det portugisiska parlamentet med 38. Se statistiken för 2021 i bilaga IV.

Bidrag per parlament/kammare:

11 Förfarandet med ”gult kort” tillämpades 2012 på ett förslag till förordning från kommissionen om utövande av rätten 
att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster (Monti II). Kom-
missionen drog till sist tillbaka sitt förslag, men ansåg att subsidiaritetsprincipen inte hade åsidosatts. Förfarandet an-
vändes igen 2013 efter framläggandet av ett förslag till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. 
Kommissionen beslutade att vidhålla förslaget (https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-es-
tablishment-european-public-prosectutors-office_en), med argumentet att det var förenligt med subsidiaritetsprinc-
ipen. Ett tredje ”gult kort” utfärdades 2016 mot förslaget till översyn av direktivet om utstationering av arbetstagare 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN). 
Också i detta fall gav kommissionen utförliga skäl (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN) för att vidhålla sitt förslag, då den ansåg att förslaget var förenligt med 
subsidiaritetsprincipen eftersom frågan om utstationerade arbetstagare per definition är gränsöverskridande.

12 Enligt avsnitt XVI i bilaga VI till Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för frågor 
som rör ”[t]olkning, tillämpning och övervakning av unionsrätten och unionens rättsakters överensstämmelse med 
primärrätten, inbegripet valet av rättslig grund för rättsakterna och respekten för subsidiaritets- och proportionalitet-
sprinciperna”.

13 Progressiva förbundet av socialdemokrater samt Identitet och demokrati är politiska grupper i Europaparlamentet.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-review-proposal-establishment-european-public-prosectutors-office_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1469715330216&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0505&qid=1469715692305&from=EN
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ANTAL BIDRAG SOM MOTTOGS INOM RAMEN FÖR PROTOKOLL NR 2 FRÅN DE NATIONELLA 
PARLAMENTEN I EU UNDER 2021 – PER PARLAMENT/KAMMARE

Country Parliaments/Chambers Opinions

ES Congreso / Senado 53

PT Assembleia da República 38

CZ Sénat 23

RO Senat 16

IT Camera dei deputati 12

DE Bundesrat 10

IT Senato 10

PL Senat 10

CZ Poslanecká snemovna 8

EL Vouli ton Ellinon 6

NL Eerste Kamer 5

FR Tweede Kamer 4

DK Folketinget 2

AT Nationalrat 1

AT Bundesrat 1

BG Narodno Sabranie 1

IE Houses of Oireachtas 1

NL Tweede Kamer 1

Totalt 202 bidrag mottogs under 2021. Grafen visar inlagor per parlament/kammare.

De utskott som tog emot flest inlagor var utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (sex motiverade yttranden och 57 bidrag), utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (nio motiverade yttranden och 35 bidrag) och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor (två motiverade yttranden och 31 bidrag).
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Bidrag per utskott:

ANTAL BIDRAG SOM MOTTOGS INOM RAMEN FÖR PROTOKOLL NR 2 FRÅN DE NATIONELLA 
PARLAMENTEN I EU UNDER 2021 – PER UTSKOTT

LIBE ENVI ECON IMCO ITRE TRAN EMPL FEMM AGRI CULT INTA REGI

57 35 31 26 20 7 6 6 3 3 3 3

Antal bidrag som mottogs under 2021, per utskott.

Motiverade yttranden per utskott:

ANTAL MOTIVERADE YTTRANDEN SOM MOTTOGS INOM RAMEN FÖR PROTOKOLL NR 2 
FRÅN DE NATIONELLA PARLAMENTEN I EU UNDER 2021 – PER UTSKOTT

ENVI LIBE TRAN ECON ITRE EMPL

9 6 4 2 2 1

Antal motiverade yttranden som mottogs under 2021, per utskott.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 har sammanlagt 1 054 utkast till lagstiftningsakter 
översänts till de nationella parlamenten för granskning enligt villkoren i protokoll nr 2. Som en följd 
av detta har Europaparlamentet tagit emot 3 681 inlagor från de nationella parlamenten. Av dessa 
är 511 motiverade yttranden (14 %), och de återstående 3 170 är bidrag (86 %) .

Denna statistik bekräftar att de nationella parlamenten i EU använder protokoll nr 2 som ett sätt att 
uttrycka sina åsikter om förslagens innehåll oftare än om subsidiariteten. Detta skulle kunna tyda på 
att de vill bli mer delaktiga i den faktiska lagstiftningsprocessen. 

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten ser till att alla inlagor från de nationella 
parlamenten görs tillgängliga för Europaparlamentets ledamöter, politiska organ och avdelningar 
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och tillhandahåller i synnerhet rapportörerna särskild sakkunskap och genomgångar av de 
nationella parlamentens inlagor under hela lagstiftningscykeln, som har använts som underlag 
för utarbetandet av utskottsbetänkanden och i trepartsförhandlingarna med rådet. Direktoratet 
tillhandahåller fakta, siffror och statistik om dessa dokuments antal och art i sin månadsrapport, 
State of Play Note, om protokoll nr 2 i Lissabonfördraget, samt förvaltar databasen Connect14, som 
innehåller alla motiverade yttranden och bidrag från de nationella parlamenten.

De viktigaste händelserna under 2021:

• På grund av covid-19-pandemin fortsatte både EU-institutionerna och de nationella 
parlamenten att anpassa sina metoder för lagstiftningsarbetet för andra året i rad. Detta 
kunde observeras på lagstiftningsområdet, där det stora antalet nya förslag som antogs fick 
ett proportionellt gensvar från de nationella parlamenten enligt protokoll nr 2 i ett tämligen 
stort antal bidrag, inte minst som svar på en mängd förslag på områdena hälsa, miljö, rättsliga 
och inrikes frågor.

5.1.3 Månadsrapporten State of Play Note
Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten ger ut en månadsrapport, State of Play 
Note, om de motiverade yttranden och bidrag som lämnats in inom ramen för protokoll nr 2. Denna 
rapport, som översänds till ledamöterna, de berörda avdelningarna vid Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten, ger en översikt över alla inlagor som tagits emot sedan den förra rapporten 
och tar upp alla lagstiftningsärenden som står på agendan för Europaparlamentets kommande 
plenarsammanträde. Rapporten ingår också i sammanträdeshandlingarna för Europaparlamentets 
utskottsordförandekonferens. Rapporten läggs också ut på direktoratets webbplats inför varje 
plenarsammanträde i Europaparlamentet.

5.2 Den informella politiska dialogen och protokoll nr 1 till fördragen

Enligt protokoll nr 1 till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt får de nationella parlamenten i EU yttra sig både om lagstiftningsärenden som 
omfattas av EU:s exklusiva befogenhet och om dokument som inte är lagstiftningshandlingar, 
som till exempel behandlar pågående debatter på EU-nivå, kommissionens grönböcker/vitböcker 
och meddelanden från kommissionen. Dessa bidrag behandlas inom ramen för den så kallade 
informella politiska dialogen.

Under 2021 fortsatte de nationella parlamenten i EU att aktivt utnyttja detta verktyg genom att 
skicka in 222 bidrag. I detta sammanhang var de tre mest aktiva parlamenten/kamrarna 2021 det 
spanska parlamentet (60), den tjeckiska senaten (27) och den rumänska deputeradekammaren (24).

14 Se vidare kapitel 7.2.
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BIDRAG INOM RAMEN FÖR DEN INFORMELLA POLITISKA DIALOGEN 2021

Country Parliaments/Chambers Contributions

ES Congreso / Senado 60

CZ Sénat 27

RO Camera Deputa ilor 24

IT Assembleia da República 16

RO Senat 16

CZ Poslanecká snemovna 13

FR Sénat 11

IT Camera dei Deputati 11

DE Bundesrat 10

NL Eerste Kamer 10

FR Assemblée Nationale 7

NL Tweede Kamer 5

BE Sénat 2

PL Senat 2

SK  Národná rada 2

AT Nationalrat 1

DE Bundestag 1

FI Eduskunta 1

LT Seimas 1

IE Houses of Oireachtas 1

SE Rigstag 1

De fyra utskott som tog emot de flesta bidrag inom ramen för den informella politiska dialogen 
var utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) – 45, utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi (ITRE) – 29, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor (LIBE) – 28 och utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) – 19.
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BIDRAG INOM RAMEN FÖR DEN INFORMELLA POLITISKA DIALOGEN 2021
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45 29 28 19 18 11 10 8 8 6 5 4 4 4 3 3 1 16

Sedan 2009 har Europaparlamentet tagit emot 2 666 bidrag från de nationella parlamenten i 
EU enligt protokoll nr 1, och dessa har även offentliggjorts i Connect-databasen. I bilaga V finns 
detaljerad statistik om de bidrag som togs emot inom ramen för den informella politiska dialogen 
under 2021.

De viktigaste händelserna under 2021:

• Antalet bidrag som lämnades in inom ramen för den informella politiska dialogen ökade 
med 24 %, från 179 bidrag 2020 till 222 bidrag 2021. Den troligaste orsaken till detta är att 
kommissionen var mycket aktiv med att föreslå ny lagstiftning som svar på covid-19-pandemin.

• De nationella parlamenten tillhandahöll fler sammanfattningar på engelska med sina inlagor 
enligt både protokoll nr 2 och protokoll nr 1, vilket underlättade lagstiftarnas arbete.



40

6. NÄTVERK OCH UTBYTE AV INFORMATION
6.1 Interparlamentariskt informationsutbyte i EU-frågor (Ipex)

Ipex (interparlamentariskt informationsutbyte i EU-frågor) bistår vid interparlamentariskt samarbete 
genom att tillhandahålla en plattform och ett nätverk för det elektroniska utbytet av EU-relaterad 
information mellan parlamenten i EU. Ipex lanserades som ett initiativ från de nationella parlamenten 
i EU, och utvecklades med tekniskt bistånd av Europaparlamentet. I dag använder 39 kamrar vid 27 
nationella parlament samt Europaparlamentet Ipex i sin dagliga verksamhet. Ipex förbättras 
fortlöpande för att tillgodose användarnas nya behov. Det slutliga målet är att göra Ipex till den 
huvudsakliga kontaktpunkten för interparlamentarisk verksamhet.

Ipex har karaktäriserats som ett verktyg, en plattform och ett nätverk. Dessa tre definitioner visar att 
instrumentet har utvecklats. Dess utveckling från ett verktyg till ett nätverk har gått långsamt, men 
håller nu på att nå sitt syfte.

Under 2021 lanserades och infördes den nya Ipex-plattformen. Detta var årets huvudmål för 
direktoratets enhet för institutionellt samarbete, för de kolleger som skapade den nya webbplatsen 
från Europaparlamentets generaldirektorat för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC), för Ipex 
ordförandeskap och för alla Ipex-intressenter i allmänhet. Den nya Ipex-plattformen var ursprungligen 
planerad till första halvåret 2021, under finskt ordförandeskap, men införandet försenades med flera 
månader. Tidsåtgången för att utveckla plattformen påverkades av arbetsbelastningen i samband 
med covid-19-pandemin. Ipex version 3 (v3) fick inte grönt ljus från Ipex styrelse förrän i juli 2021 
under det tyska ordförandeskapet. Den nya Ipex-webbplatsen lanserades officiellt den 28 oktober i 
Berlin vid mötet mellan Ipex kontaktpersoner, med tyska förbundsrådet som värd.

Ipex arbetsgrupper ägnade en stor del av sin tid åt att förbereda lanseringen av webbplatsen. 
Arbetsgruppen för innehåll beskrev de nya delarna av Ipex v3 i en handledning för Ipex-
kontaktpersonerna och lade till förklarande texter för att göra webbplatsen mer användarvänlig. 
Arbetsgruppen för utbildning tog fram utbildningsmaterial som användes under seminarier för 
att hjälpa Ipex-kontaktpersonerna att bekanta sig med den nya webbplatsen. Kontaktpersonerna 
erbjöds också onlinekurser av Ipex informationsansvariga. Arbetsgruppen för marknadsföring och 
sociala medier har tagit fram nytt reklammaterial, bland annat en Ipex-broschyr, videor och en 
Twitterkampanj, för att marknadsföra lanseringen av Ipex v3. 

Både det finska och det tyska ordförandeskapet hängav sig åt den framgångsrika lanseringen av 
den nya plattformen. Dessutom försökte båda ordförandeskapen kontinuerligt utveckla nya format 
för internt utbyte och kommunikation (Ipex Now-forumet och förslaget till en styrgrupp med 
uppgift att övervaka eventuella tekniska problem och korrigera dem i enlighet med principerna i 
Ipex digitala strategi och Ipex riktlinjer). Dessa nya format för interna diskussioner kommer att bidra 
till att identifiera bästa möjliga sätt att konsolidera nätverket när fysiska möten visar sig vara extremt 
svåra, för att inte säga omöjliga. De bör också underlätta nya ramar för diskussioner inom Ipex 
styrningsstrukturer om hur en ny plattform med avsevärt uppgraderad kapacitet bör fungera, och 
alla andra relaterade frågor. 

En av de viktigaste nyheterna i Ipex v3 gör det möjligt för parlamenten att ladda upp nya typer 
av dokument till plattformen som inte nödvändigtvis är kopplade till subsidiaritetsparametern 
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(motiverade yttranden eller bidrag inom ramen för den politiska dialogen). Dessa dokument kallas 
initiativdokument och syftar till att främja interparlamentariskt samarbete på områden såsom

• den fleråriga budgetramen, 

• EU:s internationella avtal, 

• kommissionens arbetsprogram, 

• parlamentariska bidrag till arbetet inom konferensen om Europas framtid.

Möjligheten att ladda upp dessa nya texter är direkt kopplad till en av Europaparlamentets 
prioriteringar för det interparlamentariska samarbetet: att främja en närmare samordning mellan 
parlamenten och med Europaparlamentet inom ramen för den parlamentariska diplomatin och 
parlamentens roll i främjandet av EU:s grundläggande värden genom yttre åtgärder.

Förra året ägnade vårt direktorats enhet för institutionellt samarbete den största delen av sin 
energi åt lanseringen av Ipex-avsnittet om Nätverket för demokratistöd, som inleddes i slutet av 
2020. Detta kunde endast uppnås tack vare ständigt och ömsesidigt stöd från hela direktoratet, 
generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (ITEC), generaldirektoratet för EU-extern politik 
(EXPO), Ipex ordförandeskap, Ipex styrelsemedlemmar, informationsansvariga och hela Ipex-
nätverket. Nätverket för demokratistöd är starten på nya och förbättrade former av samarbete med 
de nationella parlamenten, vilket är ett av de strategiska målen för 2022–2024, som stöds gemensamt 
av GD Parlamentets ledning och GD EXPO och genomförs av direktoratet för förbindelser med de 
nationella parlamenten i nära samordning med de ansvariga avdelningarna inom GD EXPO15.

Ipex publicerar för närvarande över 105 000 sidor som utfärdats av de nationella parlamenten och 
EU-institutionerna och förfogar över granskningsrelaterad information i närmare 89 000 dokument 
som utarbetats av de nationella parlamenten och som är kopplade till runt 16 618 ärendeakter. 

Under 2021 hade Ipex webbplats 300 732 enskilda besökare. Den hade 21 838 014 sidvisningar och 
30 217 045 träffar. Uppgraderingen av Ipex till v3 i juli 2021 och ändringarna av hur systemet fungerar 
hade en betydande inverkan på antalet registrerade besök, vilket kan förklara varför siffrorna är lägre 
än tidigare år.

Den nya webbplatsen erbjuder en möjlighet att öppna Ipex för omvärlden ännu mer. Det tyska 
ordförandeskapet var mycket angeläget om att fördjupa utbytet med forskare som använder Ipex-
databasen för vetenskapliga ändamål. Ipex webbplats erbjuder utmärkta möjligheter att studera 
parlamentarisk verksamhet i EU, inbegripet interparlamentariskt arbete.

De viktigaste händelserna under 2021:

• Lanseringen av version 3 av Ipex-plattformen.

• Godkännandet av det (löpande) arbetsprogrammet för de kommande tre verksamhetsåren.

• Publiceringen av avsnittet om Nätverket för demokratistöd.

15 Se meddelandet om GD EXPO:s samarbete.
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6.2 Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och 
dokumentation (CERDP)

CERDP förvaltas gemensamt av Europaparlamentet och Europarådets parlamentariska församling, 
och består av 66 parlamentariska kamrar (39 i EU) från 54 länder samt EU-institutionerna. Närmare 
120 kontaktpersoner och ställföreträdande kontaktpersoner företräder sina respektive parlament i 
nätverket och bidrar till CERDP:s huvudmål: att främja utbyte av information och god praxis i frågor 
av gemensamt intresse. CERDP främjar samarbete mellan medlemskamrarna genom att inleda 
jämförande förfrågningar och anordna seminarier.

Covid-19 fortsatte att ha en djupgående inverkan på arbetsflödet i CERDP:s nätverk under 2021. 
Effekterna på det parlamentariska arbetet var fortsatt mycket omfattande, och många förfrågningar 
skickades för att förvissa sig om hur andra kamrar hanterade situationen (se även bilaga VI). 

Men med tanke på den epidemiologiska situationen förra året och att det fortfarande inte gick 
att anordna internationella evenemang med fysisk närvaro fortsatte CERDP:s nätverk att finslipa 
sina erfarenheter av att anordna virtuella seminarier och stadgeenliga möten. Även om det inte var 
möjligt att upprätthålla den viktiga personliga interaktionen för ett nätverk som utformats för att 
främja utbyte av information och god praxis, gjorde distansformatet ändå att många fler möten 
kunde hållas och att ett stort antal kolleger från nationella parlament kunde delta, vilka annars inte 
hade kunnat resa.

i. Jämförande förfrågningar

Under 2021 lämnade ledamöterna i CERDP:s medlemsparlament in 356 jämförande förfrågningar 
till nätverket, vilket resulterade i 8 928 svar: en liten ökning jämfört med 2020 (326 förfrågningar och 
8 475 svar).



43
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Förfrågningar om information omfattade många sektorer, med särskild vikt vid frågor som rör 
organisationen av arbetet och den parlamentariska förvaltningen samt sociala och hälsorelaterade 
frågor.
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REQUESTS BY SUBJECT AREA

CODE SUBJECT AREA % 0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 ------

00 Parliament in general

01 Election

02 Law making

03 Parliamentary bodies

04 Competences, oversight and control

05 Administration of Parliament

06 Members of Parliament

07 Government and public administration

08  Political Parties

09 International relations

10 European Union

12 Law

13 Rights and freedom

15 Public safety

20 Trade and distribution

24 Finance

28 Social Questions, Health, Migration

32 Education

34 Culture, Media

40 Business, competition

44 Employment and working conditions

48 Transport

52 Environment

56 Economic Sectors

64 Production

66 Energy

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten bistod också Europaparlamentets 
avdelningar genom att underlätta och vidarebefordra deras förfrågningar till CERDP-nätverket. 
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Totalt lämnade Europaparlamentet 14 förfrågningar till CERDP-nätverket under 2021. Detta är en 
liten ökning jämfört med 2020, då Europaparlamentet lämnade 12 stycken. Europaparlamentet 
lämnade 89 svar på förfrågningar från andra parlament i CERDP, vilket är en ökning jämfört med de 
81 svar som lämnades 2020 och ännu mer jämfört med de 31 svaren under 2018.

ii. Slutliga sammanfattningar

Slutliga sammanfattningar är det bästa sättet att lyfta fram det enorma antalet förfrågningar 
och svar inom CERDP och dess användbarhet. Man har länge försökt hitta nya metoder för att 
uppmuntra utarbetandet av slutliga sammanfattningar. I detta avseende syftade den nya versionen 
av CERDP:s webbplats, som lanserades i oktober 2020 med stöd av Europaparlamentets it-tjänster, 
till att ändra kontaktpersonernas ”instrumentpanel” för att uppmana dem att lämna in sina slutliga 
sammanfattningar och synliggöra dem som redan laddats upp på CERDP:s webbplats. Efter detta 
ökade CERDP:s slutliga sammanfattningar avsevärt under 2020, då 41 % av förfrågningarna ledde 
till publicering av en svarsanalys (jämfört med 16 % 2019 och 11,3 % 2018). Tyvärr sjönk denna siffra 
till 21 % 2021.

iii. Stadgeenliga möten

Möten i den verkställande kommittén anordnades på distans den 18 mars, den 1 juli och den 
23 september från Europaparlamentet. Huvudsyftet med dessa möten var att förbereda den 
kommande årliga konferensen. Den verkställande kommittén reflekterade även över CERDP:s 
uppdaterade riktlinjer för att lämna förfrågningar.

Mot bakgrund av de restriktioner för möten och resor som fortfarande var tillämpliga i flera parlament 
på grund av covid-19, och för att prioritera säkerheten för alla deltagare, ägde den årliga konferensen 
för CERDP:s kontaktpersoner återigen rum på distans och anordnades av underhuset i London den 
18 november 2021. Punkter på dagordningen var bland annat en presentation av verkställande 
kommittén om uppdaterade riktlinjer för CERDP:s förfrågningar, samarbetet mellan CERDP och 
Interparlamentariska unionens (IPU) dataprogram Parline, rapporter från CERDP:s samordnare om 
tidigare och framtida seminarier och en presentation om förbättringarna av CERDP:s nya webbplats. 
Dessutom valdes fyra nya ledamöter till den verkställande kommittén.

iv. Seminarier

Covid-19-pandemin påverkade återigen anordnandet av CERDP:s seminarier. Seminarier är viktiga 
tillfällen för deltagarna att delta i ett mycket produktivt utbyte av information och god praxis. Före 
2020 hölls alla seminarier med fysisk närvaro och anordnades av de nationella parlament som hade 
ett intresse av de specifika ämnen som diskuterades. Sedan covid-19-utbrottet har dock alla möten 
hållits på distans.

Det årliga seminariet inom ramen för CERDP:s intresseområde Bibliotek, utredningstjänster och 
arkiv, som anordnades i samarbete med Europaparlamentets utredningstjänst och direktoratet för 
förbindelser med de nationella parlamenten, ägde rum den 1–3 juni 2021 som ett onlineseminarium 
med titeln ”Parliamentary Research Services and Libraries: A year of hope and transition”. Detta 
onlineseminarium lockade 90 deltagare från 30 parlamentariska kamrar och internationella 
organisationer och erbjöd ett forum för diskussion om de långsiktiga effekterna av covid-19 på 
arbetsmetoder och de parlamentariska bibliotekens svar på krisen.

Rainer Wieland, vice talman för Europaparlamentet, och Klaus Welle, Europaparlamentets 
generalsekreterare, höll anföranden och framförde sin bild av hur Europaparlamentet hade 
upprätthållit sitt arbete under pandemin. 

CERDP:s sekretariat var också med och anordnade åtta andra CERDP-webbinarier (se bilaga VI C).
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De viktigaste händelserna under 2021: 

• Ökat samarbete mellan Europaparlamentets enhet för övervakning av ekonomisk styrning 
och CERDP:s intresseområde Ekonomi och budget samt mellan Europaparlamentets 
utredningstjänst och CERDP:s Parlamentariska bibliotek, utredningstjänster och arkiv på 
områden av gemensamt intresse och vid utredningar.

• Uppdaterade riktlinjer för ingivande av jämförande förfrågningar som antagits av CERDP:s 
årliga konferens. 

• Ökat deltagande i webbinarier.

6.3 Program till stöd för ordförandelandets parlament

Europaparlamentet har ständigt verkat för ett nära samarbete mellan sin egen förvaltning och de 
nationella parlamentens förvaltningar, särskilt under den förberedande fasen av den parlamentariska 
dimensionen av varje ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Europaparlamentet erbjuder varje 
nytt ordförandelands parlament möjligheten att delta i ett program som anordnas för personalen 
i Bryssel i syfte att förbereda verksamhet inom ramen för ordförandeskapets parlamentariska 
dimension. Europaparlamentet kan förse ordförandelandets parlament med ett skräddarsytt 
stödprogram utifrån specifika önskemål, behov och prioriteringar. Detta initiativ ger möjlighet 
att nätverka och bygga upp personliga kontakter med alla inblandade och gör det möjligt att 
effektivt utbyta information och sakkunskap, vilket underlättar det fortsatta arbetet och säkerställer 
konsekvens. Europaparlamentet kan bidra till kostnaderna för programmet genom att dela på dessa 
tillsammans med motsvarande nationellt parlament.

Under de senaste åren har ett antal EU-medlemsstater innehaft rådsordförandeskapet för första 
gången. Parlamenten i dessa länder var särskilt intresserade av Europaparlamentets program till 
stöd för ordförandelandets parlament. Eftersom programmet visade sig vara ett sådant användbart 
verktyg under ordförandeskapens förberedande fas, och med tanke på den ständiga utvecklingen 
av det interparlamentariska samarbetet, beslutade direktoratet för förbindelser med de nationella 
parlamenten att utvidga programmet till att omfatta alla kommande ordförandeskap. Under de 
senaste åren har rådsordförandeskapen lagt extra vikt vid och satsat mer på den parlamentariska 
dimensionen för att kunna hålla fler evenemang, möten och initiativ under sin ordförandeskapsperiod, 
jämfört med för tio år sedan. 

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten arbetade med att anpassa 
programmet till stöd för ordförandelandets parlament till de särskilda omständigheterna på grund 
av restriktionerna för resor och möten med fysisk närvaro under 2021, och erbjöd ”virtuella besök” 
till de kommande slovenska och franska ordförandeskapen. 

Programmet för tjänstemän från det slovenska parlamentet, varav de flesta var baserade i Ljubljana, 
byggde på en rad distansmöten i stället för det sedvanliga besöket i Bryssel. Fem möten ägde rum 
i mars och april 2021. Mötena innehöll diskussioner med ett antal kolleger från Europaparlamentets 
sekretariat, som delade med sig av sina erfarenheter av anordnandet av olika evenemang och 
aktiviteter: talmanskonferensens besök i ordförandelandets huvudstad, den interparlamentariska 
konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning, Cosacs möten, konferensen 
om Gusp/GSFP, den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och det 
interparlamentariska utskottssammanträdet om Eurojust.

Syftet med dessa möten var att upprätta nödvändiga kontakter mellan tjänstemän från 
ordförandelandet och Europaparlamentets personal och skapa förutsättningar för ett inledande 
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informationsutbyte om förfaranden, ämnen och dagordningar för framtida evenemang och 
aktiviteter. 

Den franska nationalförsamlingen och senaten var angelägna om att samarbeta och ta del av 
erfarenheterna från Europaparlamentets avdelningar när det gäller att hantera distans- och 
hybridmöten, särskilt sådana som omfattar ett stort antal uppkopplingar, deltagare och språk. 
Det franska presidentvalet medförde dock begränsningar som gjorde att man inte kunde hitta 
något lämpligt datum för ett program till stöd för ordförandelandets parlament med det franska 
parlamentet, utan det fanns endast tid för diskussioner om tekniska frågor.

De viktigaste händelserna under 2021:

• Under första halvåret 2021 utarbetades ett helt webbaserat program till stöd för 
ordförandelandets parlamentet för det slovenska parlamentet för att förbereda det för 
ordförandeskapet under andra halvåret 2021.

• Tjänstemän från den franska nationalförsamlingen och senaten var särskilt angelägna om att 
ta del av Europaparlamentets erfarenheter av att anordna flerspråkiga möten på distans, med 
många deltagare och på många olika språk.

6.4 Nätverket av företrädare för de nationella parlamenten i Bryssel

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten välkomnar och agerar värd för 
de administrativa företrädare som de nationella parlamenten eller kamrarna i EU utsett till 
Europaparlamentet. I syfte att stärka det interparlamentariska samarbetet inom EU erbjuder 
Europaparlamentet sedan 1991 dessa företrädare (på begäran) kostnadsfria kontor och andra 
faciliteter i sina lokaler i Bryssel och Strasbourg. 

De nationella parlamenten i EU har utsända nationella tjänstemän i Bryssel för att främja förbindelserna 
med EU. För närvarande sitter 55 anställda från EU:s 27 nationella parlament utplacerade på 43 
kontor i Europaparlamentets lokaler16. Dessa företrädare är nationella tjänstemän som, utöver 
administrativa uppdrag, har ansvar för ömsesidigt informationsutbyte (mellan Europaparlamentet 
och de nationella parlamenten i EU) som ett centralt inslag i EU-frågor.

Företrädarna arbetar i samma byggnad som direktoratet. Detta skapar många synergier och 
främjar enkla utbyten. Till följd av covid-19-pandemin övergick direktoratet och företrädarna 
under 2020 framgångsrikt till ett system med övervägande distansarbete, liksom större 
delen av Europaparlamentets förvaltning, på instruktion av Europaparlamentets talman och 
generalsekreterare. Detta fortsatte under 2021.

En förteckning över de nationella parlamentens företrädare hittar du här:

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments

De viktigaste händelserna/utmaningarna under 2021:

• Den fortsatta tillämpningen av systemet med övervägande distansarbete på grund av covid-
19-pandemin.

16 Situationen per den 17 januari 2022, inklusive Cosacs sekretariat och Ipex informationsansvariga.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/networks/representatives-of-national-parliaments
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6.5 Seminarier för personalen

Europaparlamentet påpekade i sin resolution från 2018 om genomförandet av bestämmelserna 
i fördraget avseende nationella parlament17 att ”bättre samverkan och ett förbättrat utbyte av 
information mellan dem som är ledamöter av Europaparlamentet respektive av andra parlament, 
och även mellan de nationella parlamentens tjänstemän, skulle kunna bidra till att förbättra 
kontrollen av EU-frågorna på nationell nivå och därmed främja en verkligt europeisk parlamentarisk 
och politisk kultur”. Under 2019 anordnade direktoratet för förbindelser med de nationella 
parlamenten en rad seminarier för personal vid nationella parlament/kamrar i EU. Syftet var att 
sammanföra personal från de nationella parlamenten och Europaparlamentet för att presentera 
och diskutera relevanta EU-frågor, lära av varandra och utbyta bästa praxis.

Utöver det interparlamentariska samarbetet på politisk nivå har en viktig utveckling under de 
senaste åren varit de personalseminarier som anordnats för att underlätta ett tekniskt utbyte mellan 
de anställda. Personalseminarier utgör en viktig plattform för parlamentens förvaltningar för att få 
till mer specifika och fokuserade utbyten inom områden av gemensamt intresse. De är en dynamisk 
del av både Europaparlamentets och de nationella parlamentens verksamhet. 

Enheten för övervakning av ekonomisk styrning fortsatte att anordna onlineseminarier för personalen 
om att dela med sig av den senaste informationen om den europeiska planeringsterminen, 
inbegripet de ekonomiska prioriteringarna, och stärka samarbetet om och förbättra förståelsen av 
den europeiska planeringsterminen genom kunskapsutbyte och utbyte av bästa praxis. Under 2021 
anordnades sex seminarier av detta slag.

De viktigaste händelserna under 2021: 

• Att fortsätta med onlineseminarier om ekonomisk styrning, trots utmaningarna i samband 
med covid-19-pandemin.

17 Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende 
nationella parlament (EUT C 390, 18.11.2019, s. 121).
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7. VERKTYG OCH STÖDVERKSAMHET
7.1 Anordnande av distansmöten och videokonferenser

Redan före covid-19-pandemin hade Europaparlamentet använt videokonferenser som ett 
verktyg för att underlätta det interparlamentariska samarbetet. Europaparlamentet har länge 
haft tekniska lösningar som gör det möjligt att genomföra videokonferenser med mycket hög bild- 
och ljudkvalitet samt tolkning till flera språk. Före 2020 användes videokonferenser dock endast i 
begränsad utsträckning. I början av hälsokrisen 2020 ledde behovet av att anpassa och förbättra 
arbetssättet och samarbetet på distans till ett enormt digitalt och tekniskt språng i anordnandet av 
parlamentariska möten på distans. Dessa fortsatte att användas i stor utsträckning i och med att 
hälsokrisen fortsatte under 2021.

Europaparlamentet har på grund av sin särskilda sammansättning av ledamöter från 27 olika 
länder länge varit medvetet om fördelarna med videokonferenser: de möjliggör mer regelbundna 
kontakter mellan parlamentsledamöterna och minskar restiden, kostnaderna och koldioxidavtrycket. 
På det hela taget är videokonferenser ett kostnadseffektivt och miljövänligt verktyg för att anordna 
möten, och därför har adekvata resurser investerats för att stödja det. Dessutom gjordes betydande 
framsteg inom digital teknik under 2020 och 2021.

Den epidemiologiska situationen under 2021 förbättrades inte tillräckligt för att möjliggöra 
ett allmänt återupptagande av resor eller anordnande av stora möten med fysisk närvaro. Det 
interparlamentariska samarbetet verkade dock inte påverkas alltför negativt, åtminstone inte 
i fråga om antalet möten och aktiviteter som anordnades. De flesta parlament införde lämpliga 
tekniska lösningar för att stödja möten på distans, vilket var standardkanalen för kommunikation 
och samarbete mellan parlamenten. 

Distansdebatter och hybridmöten har nästan blivit normen, även om ledamöter från både de 
nationella parlamenten och Europaparlamentet har saknat mer interaktiva personliga diskussioner 
och kontakter. Distansmöten har också visat sig vara särskilt effektiva format för informella 
genomgångar, ad hoc-möten och riktade diskussioner med talare på hög nivå. I detta sammanhang 
är det värt att nämna att konferensen för talmän i EU-ländernas parlament, som anordnades på 
distans av det tyska ordförandeskapet i maj 2021, antog ett dokument med titeln ”Enhanced 
interparliamentary cooperation through modern technology” och diskuterade hur digitaliseringen 
påverkar den representativa demokratin. 

Precis som i början av pandemin fortsatte Europaparlamentet under 2021 att använda en plattform 
för flerspråkiga sammanträden med tolkning för utskottssammanträden och interparlamentariska 
konferenser. 

De viktigaste händelserna under 2021: 

• Liksom föregående år var distansmöten som hölls via videokonferenser standardkanalen för 
interparlamentarisk kommunikation under 2021, och omfattade såväl informella bilaterala 
videomöten som komplexa högnivåkonferenser med många deltagare. Distans- eller 
hybridmöten blev normen.

• Deltagandet av parlamentsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet och talare på hög 
nivå vid distansmöten förblev högt, och särskilt talare på hög nivå tycktes vara mer tillgängliga 
att delta i möten på distans snarare än med fysisk närvaro. 

• Europaparlamentet fortsatte att förbättra sin tekniska kapacitet att hålla sammanträden på 
distans.



50

7.2 Connect – Europaparlamentets databas över inlagor från de 
nationella parlamenten

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten tillhandahåller Europaparlamentets 
ledamöter (i synnerhet rapportörer) och politiska organ och avdelningar särskild sakkunskap om de 
nationella parlamentens inlagor enligt protokollen nr 1 och 2 under hela lagstiftningscykeln. 
Direktoratet förvaltar för detta ändamål databasen Connect (https://www.europarl.europa.eu/
relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome), som innehåller alla dokument som inkommit från 
nationella parlament inom ramen för protokollen nr 1 och 2 sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. 
Motiverade yttranden som avser systemet för tidig varning finns på alla officiella EU-språk.

Sedan 2017 kan databasen Connect konsulteras på direktoratets webbplats. All information i 
Connect, inklusive motiverade yttranden och bidrag från de nationella parlamenten, kan hämtas 
direkt under respektive förfarande i e-Committee, som är det gemensamma arbetsutrymmet för 
GD IPOL och GD EXPO. Detta gäller inte bara motiverade yttranden utan alla bidrag som inkommer 
från de nationella parlamenten i EU. 

Connect ger rapportörer, ledamöter, assistenter och personal vid utskottssekretariaten samt alla 
externa intressenter möjlighet att när som helst under ett visst lagstiftningsförfarande få en aktuell 
och fullständig översikt över alla inlagor från de nationella parlamenten. Under 2021 mottogs totalt 
345 inlagor: 123 (36 %) lämnades in inom ramen för subsidiaritetsprövningar enligt protokoll nr 2, 
och 222 (64 %) utgjorde bidrag inom ramen för den informella politiska dialogen.

Den 1 januari 2022 fanns det sammanlagt 6 347 inlagor (motiverade yttranden och bidrag) från 
de nationella parlamenten i databasen Connect. 3 681 (58 %) har lämnats in inom ramen för 
subsidiaritetsprövningar enligt protokoll 2 och 2 666 (42 %) utgör bidrag inom ramen för den 
informella politiska dialogen. 

De viktigaste händelserna under 2021:

• Databasen Connect uppdaterades för att göra den kompatibel med automatiskt mottagande 
av inlagor via den nya plattformen för inlagor från de nationella parlamenten.

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/subsidiarity-and-ipd/welcome
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7.3 Katalog över motsvarande utskott (Corcom)

Katalogen över motsvarande utskott (Corcom) är en informationsresurs med nationella 
parlamentsutskott som motsvarar Europaparlamentets utskott. Den ger också information om de 
olika utskottssekretariaten för de nationella parlamenten och Europaparlamentet. Informationen i 
katalogen tillhandahålls av de nationella parlamentens ständiga representanter i Bryssel.

Corcom är ett användbart verktyg för att upprätta förbindelser mellan Europaparlamentets utskott 
och motsvarande utskott i de nationella parlamenten. Den syftar också till att identifiera utskottens 
ordförande och sekretariat, vilket alltid är särskilt användbart för att förbättra samarbetet mellan 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten. 

Efter antagandet av en resolution i maj 200918 om utvecklingen av förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten enligt Lissabonfördraget (rapportör: Elmar 
Brok) reviderades Europaparlamentets arbetsordning i enlighet därmed, och nu anges att ”ett 
utskott får direkt inleda en dialog på utskottsnivå med nationella parlament, inom ramarna för de 
budgetanslag som avsatts för detta syfte. Detta kan inbegripa lämpliga former av samarbete före 
och efter antagande av lagstiftning” (artikel 150.3).

Corcom-applikationen förbättras och uppdateras kontinuerligt för att tillgodose användarnas 
föränderliga behov. Under de senaste åren har den konverterats till en webbaserad applikation19 och 
är nu mycket mer användarvänlig och har många nya funktioner. Under 2021 hade applikationen 4 
612 besök från 264 användare, med 187 059 individuella träffar på dess webbsidor.

18 Europaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
de nationella parlamenten enligt Lissabonfördraget (EUT C 212E, 5.8.2010, s. 94).

19 Corcom-applikationen är endast avsedd för internt bruk. Den är åtkomlig från Europaparlamentets intranät.
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7.4 Publikationer från direktoratet för förbindelser med de nationella 
parlamenten

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten ger ut ett antal publikationer. 

En av dessa är ”Spotlight on Parliaments in Europe”, som innehåller sammanfattande information 
om vissa aktuella frågor och skickas ut till parlamenten i CERDP-nätverket.

Veckobrevet ”Weekly Agenda” ger information om verksamhet som involverar de nationella 
parlamenten, i syfte att öka insynen i och synligheten för de många interparlamentariska 
verksamheter som genomförs. 

Månadsrapporten ”State of Play Note” ger information om de inlagor som mottagits från de 
nationella parlamenten.

Spotlight on Parliaments in Europe innehåller sammanfattande information om vissa aktuella frågor 
och skickas ut till parlamenten i CERDP-nätverket.

Under 2021 gav direktoratet ut fem nya nummer av Spotlight: 

• Spotlight nr 33 – februari 2021 – Läget för covid-19-åtgärderna i parlamenten.

• Spotlight nr 34 – mars 2021 – Konsekvensbedömning av lagstiftningen ur ett 
jämställdhetsperspektiv.

• Spotlight nr 35 – juli 2021 – Stadgar för och finansiering av politiska partier och stiftelser.

• Spotlight nr 36 – september 2021 – Anordnande av plenarsammanträden.

• Spotlight nr 37 – december 2021 – Statens skyldighet att lämna tillräcklig information om 
lagförslag.

Publikationerna finns på direktoratets webbplats (https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/
home/publications). 

Weekly Agenda skickas ut per e-post på fredagar till samtliga av Europaparlamentets ledamöter 
och avdelningar. Under 2021 skickades 41 nummer av Weekly Agenda ut. Publikationen redogör 
för de interparlamentariska evenemang som ska äga rum under de två kommande veckorna, t.ex. 
bilaterala besök, interparlamentariska konferenser och interparlamentariska utskottssammanträden. 
Läsarna informeras om datum, plats och vilka avdelningar i Europaparlamentet som berörs. 

Direktoratet ger ut månadsrapporten State of Play Note om de motiverade yttranden och bidrag 
som lämnats in av de nationella parlamenten (se kapitel 5.1.3).

Det har också en webbplats med information om kommande aktiviteter och publikationer.

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/publications.html
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8. DIREKTORATET FÖR FÖRBINDELSER MED DE 
NATIONELLA PARLAMENTEN

Trots höga förhoppningar innebar 2021 inte någon återgång till det normala. Liksom 2020 visade 
det sig vara ett utmanande år, om än av olika skäl i många avseenden. Direktoratet för förbindelser 
med de nationella parlamenten strävade efter att säkerställa kontinuiteten i sin verksamhet för att 
ge stöd av hög kvalitet till Europaparlamentets ledamöter och dess olika partners, fortsätta det 
institutionella samarbetet och lagstiftningsdialogen med de nationella parlamenten i EU och bistå 
vid ett stort antal interparlamentariska evenemang.

Direktoratet ger stöd till interparlamentarisk verksamhet, bidrar till genomförandet av fördragets 
bestämmelser om interparlamentariskt samarbete och fungerar som ett kunskapscentrum för 
information om de nationella parlamenten i EU. Direktoratet företräder Europaparlamentet i de 
administrativa nätverken för interparlamentariskt samarbete. Det sköter förbindelser med de 
tjänstemän som företräder de nationella parlamenten i Bryssel och upprätthåller nära kontakter 
med respektive förvaltning.

Direktoratet är tacksamt för det fortsatta stödet från generalsekreteraren, den biträdande 
generalsekreteraren och alla avdelningar vid Europaparlamentets generaldirektorat som det 
samarbetar med. 

Direktör: Katrin Ruhrmann

Direktoratet består av två enheter:

Enheten för lagstiftningsdialog

Enheten för lagstiftningsdialog har huvudansvaret för den politiska dialogen och lagstiftningsdialogen 
med de nationella parlamenten. Denna enhet planerar, samordnar och organiserar interparlamentariska 
sammanträden på utskottsnivå, däribland interparlamentariska utskottssammanträden, Europeiska 
parlamentsveckan och möten i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol. 
Den ansvarar också för övervakningen av subsidiaritetsprövningen och följer tillsammans 
med rapportörerna och utskotten upp genomförandet av protokoll nr 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Enheten arrangerar också tematiska seminarier 
där Europaparlamentets och de nationella parlamentens förvaltningar deltar, och ansvarar för 
databaserna Connect och Corcom.

Enhetschef: Jesús Gómez

Enheten för institutionellt samarbete

Enheten för institutionellt samarbete ansvarar för det multilaterala reglerade samarbetet, dvs. 
konferensen för talmän i EU-ländernas parlament, mötena mellan generalsekreterarna i EU-
ländernas parlament och Cosac. Enheten arbetar också med etablerade nätverk, särskilt Ipex och 
CERDP, och hanterar samarbetet med GD EXPO och samordningen av programmet till stöd för 
ordförandelandets parlament samt kapacitetsuppbyggnadsbesöken.

Enhetschef: Anne Louise McLauchlan

Denna rapport och ytterligare information med anknytning till Europaparlamentets förbindelser 
med de nationella parlamenten finns på Europaparlamentets webbplats (https://www.europarl.
europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports)

https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/home/annual-reports
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BILAGA I – Cosacs möten – ämnen och huvudtalare 2021

Cosac-evenemang Ort och datum Ämnen
Europaparlamentets 
huvudtalare/
paneldeltagare

Cosacs ordförandemöte Via 
videokonferens, 
den 11 januari 2021

I – Det portugisiska 
rådsordförandeskapets 
prioriteringar

II – Europeiska unionens 
återhämtning och resiliens

Informell diskussion med Michel Barnier, chef 
för arbetsgruppen för förbindelserna med 
Storbritannien, ordförandena för de nationella 
parlamentens utskott för EU-frågor och 
Europaparlamentet

Via 
videokonferens, 
den 25 januari 
2021

Handels- och samarbetsavtalet 
mellan EU och Storbritannien

Informell diskussion med ordförandena i Cosac och 
Europeiska kommissionens vice ordförande Věra 
Jourová

Via 
videokonferens, 
den 28 januari 
2021

Handlingsplan för demokratin i 
Europa

Informell diskussion med ordförandena i Cosac och 
Europeiska kommissionens vice ordförande Stella 
Kyriakides

Via 
videokonferens, 
den 8 februari 2021

Europeiska hälsounionen

Informell diskussion med Europeiska kommissionens 
verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis, 
ordförandena i Cosac och Europaparlamentet

Via 
videokonferens, 
den 7 april 2021

Faciliteten för återhämtning 
och resiliens och översynen av 
handelspolitiken

Cosacs 65:e plenarsammanträde Via videokonferens, 
den 31 maj–1 juni 
2021

I – Det portugisiska 
rådsordförandeskapet

II – Ett socialt Europa: vilken modell 
för den tredubbla ekonomiska, 
digitala och klimatmässiga 
omställningen?

III – Genomförande av de nationella 
planerna för återhämtning 
och resiliens – de nationella 
parlamentens roll

IV – Konferensen om Europas 
framtid: lägesrapport

Roberta Metsola, 
Europaparlamentets första 
vice talman

Guy Verhofstadt, ledamot av 
Europaparlamentet

Antonio Tajani, ordförande 
för Europaparlamentets 
AFCO-utskott

Cosacs ordförandemöte Via 
videokonferens, 
den 19 juli 2021

I – Det slovenska 
rådsordförandeskapets 
prioriteringar

II – Cybersäkerhet i EU – Stärka 
motståndskraften hos kritisk 
infrastruktur och cyberförsvar

Roberta Metsola, 
Europaparlamentets första 
vice talman

Diskussion med Margrethe Vestager, Europeiska 
kommissionens verkställande vice ordförande 
med ansvar för ett Europa rustat för den digitala 
tidsåldern, ordförandena för de nationella 
parlamentens utskott för EU-frågor och 
Europaparlamentet

Via 
videokonferens, 
den 12 oktober 
2021

Paketet om digitala tjänster 
(rättsakten om digitala tjänster och 
rättsakten om digitala marknader), 
handels- och teknikrådet, OECD:s 
globala lägsta bolagsskatt

Diskussion med Kadri Simson, kommissionsledamot 
med ansvar för energi, ordförandena för de 
nationella parlamentens utskott för EU-frågor och 
Europaparlamentet

Via 
videokonferens, 
den 8 november 
2021

Energiomställningen

Cosacs 65:e plenarsammanträde Via 
videokonferens, 
den 29–30 
november 2021

I – Det slovenska 
rådsordförandskapets resultat

II – Att arbeta för ett europeiskt 
perspektiv för västra Balkan

III – Ungdomars framtida roll i EU:s 
beslutsprocesser och därutöver

IV – Konferensen om Europas 
framtid

Roberta Metsola, 
Europaparlamentets första 
vice talman

Guy Verhofstadt, ledamot av 
Europaparlamentet

Utförligare information om föredragningslistorna för Cosacs möten i den form de offentliggjorts av 
ordförandeskapen finns på Ipex webbplats: www.ipex.eu

http://www.ipex.eu
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BILAGA II – Interparlamentariska utskottssammanträden 
och interparlamentariska konferenser som anordnades av 
Europaparlamentet i Bryssel under 2021

ANTAL DELTAGARE

Datum EP-utskott
Evenemang De nationella parlamenten EP

Typ av sammanträde Sammanträdets titel Ledamöter Parlament Kamrar Ledamöter

22 February 2021

ECON

ENVI

EMPL

BUDG

Europeiska 
parlamentsveckan: 
Plenarsammanträde

Konferensen om den europeiska 
planeringsterminen – 
Interparlamentarisk konferens om 
stabilitet, ekonomisk samordning 
och styrning i EU

155 26 36 12 på plats + 
distansanslutna

22 February 2021 ECON

Europeiska 
parlamentsveckan: 
Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Interparlamentarisk konferens om 
stabilitet, ekonomisk samordning 
och styrning i EU

59 23 29 18 på plats + 
distansanslutna

22 February 2021 BUDG

Europeiska 
parlamentsveckan: 
Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Interparlamentarisk konferens om 
stabilitet, ekonomisk samordning 
och styrning i EU

63 21 26 12 på plats + 
distansanslutna

22 February 2021 EMPL

Europeiska 
parlamentsveckan: 
Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Interparlamentarisk konferens om 
stabilitet, ekonomisk samordning 
och styrning i EU

41 13 17 13 på plats + 
distansanslutna

22 February 2021 ENVI

Europeiska 
parlamentsveckan: 
Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Interparlamentarisk konferens om 
stabilitet, ekonomisk samordning 
och styrning i EU

39 15 20 13 på plats + 
distansanslutna

4 March 2021 FEMM Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Internationella kvinnodagen: ”Vi 
är starka – kvinnor i spetsen för 
kampen mot covid-19”

61 23 31 17 på plats + 
distansanslutna

14 June 2021 LIBE / DEVE Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Andra högnivåkonferensen om 
migration och asyl i Europa 55 27 36 48 på plats + 

distansanslutna

22 June 2021 AFCO Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Reform av den europeiska 
vallagen, Europaparlamentets 
undersökningsrätt 

38 25 34 24 på plats + 
distansanslutna

25-26 October 2021 LIBE
Den gemensamma 
parlamentariska 
kontrollgruppen

Den gemensamma 
parlamentariska kontrollgruppen 
för Europeiska unionens 
byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol)

73 25 30 32 på plats + 
distansanslutna

27 September 2021 BECA Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Vända cancerutvecklingen: de 
nationella parlamentens syn på 
Europas plan mot cancer

39 20 25 15 på plats + 
distansanslutna

8 November 2021 AIDA Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Artificiell intelligens och det 
digitala årtiondet 46 23 28 9 på plats + 

distansanslutna

9 November 2021 AFCO Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

De nationella parlamentens 
förväntningar på konferensen om 
Europas framtid

56 21 17 9 på plats + 
distansanslutna

9 November 2021 INGE Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Utländsk inblandning i alla 
demokratiska processer i 
Europeiska unionen, inbegripet 
desinformation

38 14 19 17 på plats + 
distansanslutna

18 November 2021 AGRI Interparlamentariskt 
utskottssammanträde

Utvecklingen av strategiska 
planer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken i varje 
medlemsstat

54 23 30 30 på plats + 
distansanslutna

30 November 2021 FEMM Interparlamentariskt 
utskottssammanträde Att avskaffa våldet mot kvinnor 48 23 30 56 på plats + 

distansanslutna

9 December 2021 LIBE Interparlamentariskt 
utskottssammanträde Rättsstatsprincipen 49 21 17 14 på plats + 

distansanslutna

10 December 2021 LIBE / DEVE Högnivåkonferens Tredje högnivåkonferensen om 
migration och asyl i Europa 57 25 28 13 på plats + 

distansanslutna

TOTALT ANTAL DELTAGARE 971 352
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BILAGA III – Besök vid Europaparlamentet av de nationella 
parlamenten i EU under 2021 (inbegripet videokonferenser under 
ledning av direktoratet)

 VISITS OF EU NATIONAL PARLIAMENTS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 2021

Datum Land och kammare Besökande utskott/annat
Vem besökaren 
träffat på 
Europaparlamentet 

Typ av besök/
plats

5 januari 
2021

SLOVENIEN – Državni zbor Marko Pogačnik, ordförande för utskottet 
för EU-frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

8 januari 
2021

TYSKLAND – Bundestag Gunther Krichbaum, ordförande för 
utskottet för EU-frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

19 januari 
2021

LITAUEN – Seimas Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
ordförande för utskottet för EU-frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

22 januari 
2021

GREKLAND – Greklands 
parlament 

Nikitas Kaklamanis, ordförande för 
utskottet för EU-frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

1 februari 
2021

TYSKLAND – Bundestag Guido Wolf, ordförande för utskottet för 
EU-frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

9 februari 
2021

FRANKRIKE – Assemblée 
Nationale 

Sabine Thillaye, ordförande för utskottet 
för EU-frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

22 februari 
2021

Polen – Senat, LITAUEN – 
Seimas, LETTLAND – Saeima, 
ESTLAND – Riigikogu och 
TJECKIEN – Senát

Bogdan Klich (ordförande för utskottet för 
utrikesfrågor och EU-frågor i den polska 
senaten); Laima Andrikienė (Litauen, vice 
talman i Europarådets parlamentariska 
församling); Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 
(Litauen, vice talman i Seimas, ordförande 
för utskottet för EU-frågor), Rihards Kols 
(Lettland, ordförande för utskottet för 
utrikesfrågor); Enn Eesmaa (Estland); Pavel 
Fischer (Tjeckien)

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

25 februari 
2021

FINLAND – Riksdagen Satu Hassi, ordförande för utskottet för 
EU-frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

17 mars 
2021

PORTUGAL – Assembleia da 
República

Utskottet för budget och finans EP-ledamöter i FISC-
underutskottet

Videokonferens

22 april 
2021

KROATIEN – Hrvatski sabor Ordföranden för och ledamöter av 
utskottet för EU-frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Videokonferens

3 maj 2021 LITAUEN – Seimas Ledamöter av Seimas Raphaël 
Glucksmann, EP-
ledamot, ordförande 
för INGE-utskottet

Videokonferens

22 juni 
2021

SLOVENIEN – Državni zbor Igor Zorčič, talman i 
nationalförsamlingen, och ledamöter av 
utskottet för EU-frågor i den slovenska 
nationalförsamlingen och kommittén för 
internationella förbindelser och EU-frågor 
i det slovenska nationalrådet

Första vice talman 
Roberta Metsola

Slovenien

6 
september 
2021

NEDERLÄNDERNA – Tweede 
Kamer

Parlamentsledamöter (föredragande för 
WTO-reformen)

EP-ledamöter 
(föredragande för 
WTO-reformen)

Videokonferens

23 
september 
2021

ESTLAND – Riigikogu Hanno Pevkur, vice talman i det estniska 
parlamentet (Riigikogu), och ledamöter 
av utskottet för EU-frågor, miljöutskottet 
och utskottet för ekonomiska frågor

Första vice talman 
Roberta Metsola

Estland

23–24 
september 
2021

LITAUEN – Seimas Viktorija Čmilytė-Nielsen, talman i Seimas, 
och ordförandena för och ledamöterna 
av utskottet för EU-frågor, utskottet för 
utrikesfrågor, utskottet för nationell 
säkerhet och försvar samt utskottet 
för mänskliga rättigheter i det litauiska 
parlamentet (Seimas)

Första vice talman 
Roberta Metsola

Litauen

28 oktober 
2021

POLEN – Senat Utskottet för utrikesfrågor och EU i den 
polska senaten 

Första vice talman 
Roberta Metsola

Polen
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BILAGA IV – Uppgifter inom ramen för mekanismen för tidig varning

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, som är ansvarigt för frågor om överensstämmelse 
med subsidiaritetsprincipen, har angett följande definitioner för inlagor från nationella parlament:

• Motiverade yttranden är inlagor som anger att ett utkast till lagstiftningsakt inte 
överensstämmer med subsidiaritetsprincipen och som har ingetts till Europaparlamentet 
inom tidsfristen på åtta veckor i enlighet med artikel 6 i protokoll nr 2 till fördragen.

• Bidrag är alla andra inlagor som inte uppfyller de ovannämnda kriterierna för motiverade 
yttranden.

INLAGOR SOM MOTTAGITS FRÅN DE NATIONELLA PARLAMENTEN UNDER 2021

Medlemsstat Parlament/kammare Motiverade yttranden Bidrag

Österrike Nationalrat 0 1

Österrike Bundesrat 0 1

Belgien Chambre des Représentants 0 0

Belgien Sénat 0 0

Bulgarien Narodno Sabranie 0 1

Kroatien Hrvatski Sabor 0 0

Cypern Vouli ton Antiprosópon 0 0

Tjeckien Poslanecká sněmovna 0 8

Tjeckien Senát 4 23

Danmark Folketinget 0 2

Estland Riigikogu 0 0

Finland Riksdagen 0 0

Frankrike Assemblée Nationale 0 0

Frankrike Sénat 4 4

Tyskland Bundestag 0 0

Tyskland Bundesrat 0 10

Grekland Vouli ton Ellinon 0 6

Ungern Országgyűlés 0 0

Irland Seanad Éireann 6 0

Irland Tithe an Oireachtais 0 1

Italien Camera dei deputati 5 12

Italien Senato 0 10

Litauen Seimas 0 0

Luxemburg Chambre des Députés 0 0

Lettland Saeima 0 0

Malta Kamra tad-Deputati 1 0

Nederländerna Tweede Kamer 0 1

Nederländerna Eerste Kamer 0 5

Polen Sejm 0 0

Polen Senat 0 10

Portugal Assembleia da República 0 38

Rumänien Camera Deputaților 0 0

Rumänien Senat 0 16

Spanien Congreso/Senado 0 53

Sverige Riksdagen 3 0

Slovenien Državni Zbor 0 0

Slovenien Državni Svet 0 0

Slovakien Národná rada 1 0

TOTALT 24 202
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BILAGA V – Bidrag enligt protokoll nr 1 – informell politisk dialog

Denna tabell innehåller en förteckning över dokument som de nationella parlamenten i EU skickat 
med anledning av utkast till lagstiftningsakter som omfattas av EU:s exklusiva befogenhet samt olika 
typer av dokument som inte avser lagstiftning, såsom grönböcker, vitböcker eller meddelanden 
från kommissionen, som omfattas av protokoll nr 1 till fördragen.

BIDRAG SOM MOTTAGITS FRÅN DE NATIONELLA PARLAMENTEN UNDER 2021

Medlemsstat Parlament/kammare Contributions

Österrike Nationalrat 0

Österrike Bundesrat 1

Belgien Chambre des Représentants 0

Belgien Sénat 2

Bulgarien Narodno Sabranie 0

Kroatien Hrvatski Sabor 0

Cypern Vouli ton Antiprosópon 0

Tjeckien Poslanecká sněmovna 13

Tjeckien Senát 27

Danmark Folketinget 0

Estland Riigikogu 0

Finland Riksdagen 1

Frankrike Assemblée Nationale 7

Frankrike Sénat 11

Tyskland Bundestag 1

Tyskland Bundesrat 10

Grekland Vouli ton Ellinon 0

Ungern Országgyűlés 0

Irland Tithe an Oireachtais 1

Italien Camera dei deputati 11

Italien Senato 0

Litauen Seimas 1

Luxemburg Chambre des Députés 0

Lettland Saeima 0

Malta Kamra tad-Deputati 0

Nederländerna Tweede Kamer 5

Nederländerna Eerste Kamer 10

Polen Sejm 0

Polen Senat 2

Portugal Assembleia da República 16

Rumänien Camera Deputaților 24

Rumänien Senat 16

Spanien Congreso/Senado 60

Sverige Riksdagen 1

Slovenien Državni Zbor 0

Slovenien Državni Svet 0

Slovakien Národná rada 2

TOTALT 222



60

BILAGA VI – Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och 
dokumentation (CERDP)

A. Frågor som Europaparlamentets politiska organ och administrativa 
avdelningar begärt upplysningar om från CERDP under 2021 i 
jämförande förfrågningar:

1. Jämställdhet i parlamentarisk diplomati
2. Uppdatering om förfrågan nr 4548: samarbetsdokument för att uppdatera tabellen: Läget för 

covid-19-åtgärderna i parlamenten
3. Tillgängligheten till de nationella parlamentens byggnader i EU:s medlemsstater
4. Stadgar för och finansiering av politiska partier och stiftelser
5. Nationella utnämningsförfaranden för ledamöter av Europeiska revisionsrätten
6. Undersökning om jämställdhetsintegrering
7. Organisation av plenarsammanträden
8. Inkomster avsatta för särskilda ändamål, upp- och utlåning
9. Incitament för att öka deltagandet i plenardebatter

10. Cybersäkerhet i parlament
11. IPU Parline och CERDP:s nätverk
12. Modernisering av logistiktjänsterna i parlamenten
13. Stresstestning av strategier för att främja deras robusthet och motståndskraft
14. Uppdatering om förfrågan nr 4855: användning av EU:s digitala covidintyg i parlamentens 

verksamhet

B. Europaparlamentet besvarade förfrågningar från andra parlament inom 
CERDP om följande ämnen:

1. Parlamentariska sekreterare [inpiskare]
2. Europaparlamentets erfarenheter av flera frågor som rör EP-ledamöternas arbete
3. Lagstiftning om jakthundar
4. Uppdatering om förfrågan nr 4855: användning av EU:s digitala covidintyg i parlamentens 

verksamhet
5. Stresstestning av strategier för att främja deras robusthet och motståndskraft
6. Ändringsförslag som ligger utanför ett lagförslags tillämpningsområde och därför är otillåtliga 

(legislative riders)
7. Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet 
8. Besökscentrum
9. Bristande efterlevnad av ett lagligt föreläggande eller krav från en brottsbekämpande 

tjänsteman m.fl.
10. OS-vinnare som blir antagna till universitet utan att behöva klara prov
11. Undertextning av utskotts- och kommittésammanträden (för hörselskadade)
12. Tekniska hinder för tillträde till parlamentsbyggnader
13. Regler för utarbetande av rättsakter och för lagstiftningsprocessen
14. Återöppnande av biblioteksavdelningar och tillhandahållande av bibliotekstjänster på plats 

under covid-19 
15. Uppdatering om förfrågan nr 2413: Talmannens kansli
16. Rollen för talmannen/ordföranden i representanthuset
17. Parlamentspersonal och politik för blandat arbete eller hybridarbete
18. Användning av EU:s digitala covidintyg i parlamentens verksamhet
19. Nytt parlamentariskt sammanträde och gällande åtgärder
20. IPU Parline och CERDP:s nätverk
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21. Användning av cannabis för mänsklig konsumtion
22. Parlamentsarkiv – uppdatering av förfrågan nr 902
23. Medicinsk försumlighet
24. Röstmajoritet som krävs när parlament väljer tjänstemän
25. Familjevänligt parlament för parlamentsledamöter
26. Anförande i parlamentet av en utländsk stats- eller regeringschef
27. Antigentest för covid-19 i parlamentet
28. Normer för små jordbruksmarknader
29. Villkor och begränsningar för utövandet av det parlamentariska mandatet
30. Utredningar av mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp: ”klusterrapportering”
31. Utbildningslagar
32. Digitalisering av parlamentsdokument – fler frågor
33. Ny lagstiftningspolicy om administrativa förseelser
34. Immateriella medel för att uppmuntra kulturmecenater
35. Public service-medier och medieråd
36. Lagstiftningsprocessen
37. Avstående från/avskaffande av påföljder när en minderårig vägrar att ha en personlig relation 

med en av sina föräldrar
38. Parlamentsledamöternas skyldighet att ta emot sin lön eller ersättning
39. Institut för parlamentariska studier, parlamentarism och lagstiftande församlingar
40. Strategi för informations- och kommunikationsteknik
41. Restriktioner för rörelsefriheten som införts under covid-19-pandemin
42. Digitalisering och virtuellt parlamentariskt arbete
43. Uppförande av sportanläggningar
44. Förbud mot sexuella trakasserier
45. Utskottssammanträden på distans
46. Stöd till parlamentsledamöter och parlamentstjänstemän som utsatts för trakasserier på 

sociala medier
47. Förvärv av jordbruksmark
48. Religiösa helgdagar och rimligt hänsynstagande till religion
49. Kassationsöverklagande (förfarande vid domstolen i sista instans)
50. Budgetering för välbefinnande
51. Enkät kopplad till webbinariet om hur man kan stärka den parlamentariska kontrollen över 

budgetprocesserna: förhållandet mellan parlament, finanspolitiska råd och revisionsorgan
52. Brådskande förfrågan: parlamentets roll i beviljandet av ansvarsfrihet/entledigande av 

republikens president (statschef)
53. Digitala läroböcker
54. Protokollfunktion och policyer i parlamentet
55. Minska våld och mobbning bland barn
56. Statlig finansiering av idrottsorganisationer
57. Vissa aspekter av parlamentets verksamhet mellan den 1 mars 2020 och den 31 mars 2021
58. Undersökning om jämställdhetsintegrering
59. Obligatorisk och villkorad användning av munskydd i lägre utbildningsanstalter (förskola, låg- 

och mellanstadium)
60. Brådskande: rättigheter och skyldigheter för vice ordförandena i de nationella parlamenten
61. Parlamentarisk praxis när det gäller FN:s Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling
62. Parlamentets energipolitik
63. Det arbete som utförs av ledamöternas personal och granskningen av detta
64. Enkät kopplad till webbinariet om onlinekommunikation och anpassning av den parlamentariska 

kommunikationen under pandemin
65. Institutionell kommunikation
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66. Tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för kvinnor med funktionsnedsättning
67. Strategi för sociala medier i parlamentet
68. Betalning och kontroll av utgifter kopplade till parlamentsledamöternas mandat (Prise en 

charge et contrôle des frais liés au mandat des parlementaires)
69. Parlamentets roll i konsekvensutredningar
70. Anpassning av och utrustning av plenarsammanträden för att tillgodose behoven hos 

parlamentsledamöter med funktionsnedsättning 
71. Amning och avsättning av barnmat
72. Förordnande om underhåll
73. Instrumentpanel för parlamentariska data
74. Elektronisk arkivering
75. Användning av mobil elektronisk utrustning i kammaren och i parlamentsorgan
76. Reglering av betesmarker
77. Teknik för videokonferenser och molntjänster
78. Personalutvecklingsplan
79. Inrättande av ett underutskott i ett ständigt parlamentsutskott
80. Uppdatering om förfrågan nr 4548: samarbetsdokument för att uppdatera tabellen ”Läget för 

covid-19-åtgärderna i parlamenten” 
81. Sluten omröstning utanför parlamentet
82. Plan för vaccination mot covid-19
83. Kriminalvårdsbestämmelser och frågor om fångars hälsa
84. Intresseförklaring från experter som hörts i parlamentet 
85. Julgranar i parlamentet
86. Följdfrågor till en förfrågan om det geografiska läget för parlamentets bibliotek, arkiv osv. 

Vilken betydelse har platsen för användarna, tjänsten och arbetsflödet?
87. Förfarande vid flygplanskapning (Renegade procedure)
88. Operativa enheter i parlamenten
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C. CERDP:s seminarier och stadgeenliga möten under 2021

SEMINARIER

Ämnen Typ av besök/plats Datum

Webbinarium – ”What procedural changes introduced because of 
COVID-19 will be retained in your Parliament once the Pandemic 
is over?” (intresseområde: Parlamentarisk praxis och parlamentariska 
förfaranden)

London/online 16 december 2021

Webbinarium – ”Democracy without shortcuts – an exchange 
with political philosopher Cristina Lafont” (intresseområde: 
Parlamentarisk praxis och parlamentariska förfaranden)

Wien/online 2 november 2021

Webbinarium – ”How to strengthen parliamentary control over 
budget processes” (intresseområde: Ekonomi och budget) 

Podgorica/online 8 juli 2021

Webbinarium – ”Parliaments and the General Data Protection 
Regulation” (intresseområde: Parlamentarisk praxis och 
parlamentariska förfaranden)

Wien/online 14 juni 2021

Webbinarium – IKT – ”Parliaments on the net 2021 – online 
communication and adapting parliamentary communication 
during the pandemic” (intresseområde: IKT i parlamenten)

Helsingfors/online 3 juni 2021

Webbinarium – ”A Year of Hope and Transition” (intresseområde: 
Parlamentariska bibliotek, utredningstjänster och arkiv)

Bryssel/online 1–3 juni 2021

Webbinarium – ”Parliamentary Involvement in the Definition 
of the National Recovery and Resilience Plans” (intresseområde: 
Ekonomi och budget)

Rom/online 23 april 2021

Webbinarium – IKT – ”Electronic signatures and seals” 
(intresseområde: IKT i parlamenten)

Bryssel/online 15 mars 2021

Webbinarium – ”Parliaments and the General Data Protection 
Regulation” (intresseområde: Parlamentarisk praxis och 
parlamentariska förfaranden)

Wien/online 18 januari 2021

STADGEENLIGA MÖTEN

Ämnen Typ av besök/plats Datum

Årlig konferens för kontaktpersoner London/online 18 november 2021

Möte i den verkställande kommittén Bryssel/online 23 september 2021

Möte i den verkställande kommittén Bryssel/online 1 juli 2021

Möte i den verkställande kommittén Bryssel/online 18 mars 2021
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Ordlista över termer och förkortningar 

AFCO: Utskottet för konstitutionella frågor, Europaparlamentet.

AFET: Utskottet för utrikesfrågor, Europaparlamentet.

AIDA: Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran, Europaparlamentet.

BECA: Särskilda utskottet för cancerbekämpning, Europaparlamentet.

BUDG: Budgetutskottet, Europaparlamentet.

Corcom: Katalog över motsvarande utskott. En informationskälla med nationella parlamentsutskott 
som motsvarar Europaparlamentets utskott. Den ger information om de olika utskottssekretariaten 
i de nationella parlamenten och Europaparlamentet.

Cosac: Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor. Fördragsgrundad konferens 
för ledamöter av Europaparlamentet respektive de nationella parlamenten från parlamentsutskott 
med ansvar för EU-frågor.

DEVE: Utskottet för utveckling, Europaparlamentet.

GD EXPO: Generaldirektoratet för unionens externa politik, Europaparlamentets generalsekretariat.

GD IPOL: Generaldirektoratet för unionens interna politik, Europaparlamentets generalsekretariat.

DG ITEC: Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd, Europaparlamentets generalsekretariat.

CERDP: Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation. Nätverk för 
informationsutbyte för förvaltningarna i Europas parlament, som bygger på jämförande förfrågningar.

ECON: Utskottet för ekonomi och valutafrågor, Europaparlamentet.

EMPL: Utskottet för sysselsättning och sociala frågor, Europaparlamentet.

EP: Europaparlamentet.

Europeiska parlamentsveckan: Interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk 
samordning och styrning i Europeiska unionen och konferensen om den europeiska 
planeringsterminen samlar parlamentsledamöter från hela EU för att diskutera ekonomi, budget 
och sociala frågor. 

Eurojust: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete.

Europol: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning. 

EUSC: Konferensen för talmän i EU-ländernas parlament. Årligt möte mellan talmännen i EU-
ländernas parlament, anordnat av parlamentet för det land som föregående höst var ordförande 
i rådet.

Mekanismen för tidig varning: En översynsmekanism som fastställs i protokoll nr 2 till fördragen 
om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Inom ramen för mekanismen 
kan de nationella parlamenten skicka ett motiverat yttrande till institutionernas ordförande.

FEMM: Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, 
Europaparlamentet.

Interparlamentariskt utskottssammanträde (ICM): Sammanträden som anordnas gemensamt 
av ett eller flera utskottssekretariat och enheten för lagstiftningsdialog vid direktoratet för 
förbindelser med de nationella parlamenten i Europaparlamentet. De interparlamentariska 
utskottssammanträdena fungerar som ett forum för dialog mellan ledamöter av de nationella 
parlamenten respektive av Europaparlamentet.
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INGE: Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i 
Europeiska unionen, inbegripet desinformation, Europaparlamentet.

Den interparlamentariska konferensen för Gusp/GSFP: Den interparlamentariska konferensen 
för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken. Interparlamentarisk plattform för debatt om EU:s utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitik. Konferensen anordnas två gånger per år av parlamentet i den EU-medlemsstat som 
innehar rådets ordförandeskap, i nära samarbete med Europaparlamentet.

Den informella politiska dialogen: Bidrag från de nationella parlamenten i EU enligt protokoll nr 
1 till fördragen som tar upp lagstiftningsärenden som omfattas av EU:s exklusiva befogenhet samt 
dokument som inte avser lagstiftning, såsom vitböcker eller meddelanden från kommissionen.

Ipex: Interparlamentariskt informationsutbyte i EU-frågor. Plattform för ömsesidigt utbyte av EU-
relaterad dokumentation och information mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet.

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol: En interparlamentarisk 
kontrollgrupp som säkerställer att Europol är fullständigt ansvarsskyldigt och transparent. 
Kontrollgruppen håller två möten per år: ett i parlamentet i det land som innehar ordförandeskapet 
i rådet, och ett i Europaparlamentet.

JURI: Utskottet för rättsliga frågor, Europaparlamentet.

LIBE: Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, 
Europaparlamentet.

Ledamöter av (nationella) parlament (Members of Parliament, MPs). 

EP-ledamöter: Ledamöter av Europaparlamentet (Members of the European Parliament, MEPs). 

Pesco: Permanent strukturerat samarbete på säkerhets- och försvarspolitikens område, inrättat 
genom rådets beslut av den 11 december 2017 med 25 medlemsstater. Det erbjuder en rättslig 
ram för att gemensamt planera, utveckla och investera i projekt med delad kapacitet och öka 
försvarsmaktens operativa beredskap och bidrag.

Spotlight: Publikationer som rör sammanfattningar av parlamentariska förfaranden eller 
parlamentarisk praxis och som bygger på svar på förfrågningar som skickats till CERDP-nätverket.

EU-fördraget: Fördraget om Europeiska unionen.

EUF-fördraget: Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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DE NATIONELLA PARLAMENTEN         
I EU:S MEDLEMSSTATER
December 2021
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