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2003 uppgår EU:s budget till 97,5 miljarder euro, vilket motsvarar ca 1% av EU:
ländernas  sammanlagda BNP. Det kan jämföras med Danmarks offentliga utgifter 
som totalt uppgår till 94,5 miljarder euro för ett land med 5,3 miljoner invånare.

Starta filmen!

I mer än ett halvt sekel har länderna i EU levt i fred. Demokrati, frihet, 

rättssäkerhet och välfärd är de värden som ligger till grund för EU. Människor 

reser fritt. Det finns inga handelshinder längre. Euron har införts i tolv 

medlemssländer. EU är numera en av de mest välbärgade delarna av världen.

Förenade genom EU är vi mer effektiva än om varje land agerade på egen 

hand. EU stiftar lagar och har en egen budget.

Idag påverkas den största delen av medlemsländernas lagstiftning av 

beslut som fattats av EU. EU-lagarna har blivit viktiga för vårt dagliga liv. 
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2004 
En EU-odyssé 

För EU blir 2004 ett äventyr 
i tre avsnitt. 

Avsnitt 1: Utvidgningen
Femton år efter Berlinmurens fall går 10 nya länder att gå med 

i unionen: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, 

Tjeckien, Slovenien, och Ungern. Det utvidgade EU består av 

25 medlemsländer. 

Avsnitt 2: Framtidskonventet
När EU blir så mycket större måste vi diskutera vilka principer som ligger 

till grund för unionen, vad vi vill göra tillsammans, vem som ska göra 

vad, och hur besluten ska fattas. Under 2004 kommer EU:s nya grundlag 

(konstitution) att antas. 

Avsnitt 3: Valet till Europaparlamentet
Söndagen den 13 juni 2004 hålls val till Europaparlamentet i Sverige. 

Efter valet kommer parlamentet att representera 455 miljoner invånare 

och bestå av 732 ledamöter från 25 olika medlemsländer. Din röst 

påverkar vem som representerar Sverige.

8 827 miljarder euro : BNP i EU under år 2001. BNP i USA var 11 257 miljarder euro. Förslaget till EU:s grundlag utarbetades av EU:s Framtidskonvent under åren 2002-2003.
Europaparlamentet spelade en avgörande roll i arbetet.
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en bra rollbesättning
Vem gör vad? 

I EU har varje aktör sin egen roll.

Europaparlamentet
Europaparlamentet antar tillsammans med ministerrådet de flesta 

EU-lagar och röstar om budgeten. Parlamentets ledamöter väljs vart femte 

år och påverkar många beslut som rör människors vardag i Europa.

Europeiska rådet
Europeiska rådet består av stats- och regeringschefer samt 

kommissionens ordförande. Vid toppmötena redovisar Europaparlamentets 

talman parlamentets åsikter, och Europeiska rådet lägger fast riktlinjer 

för unionens framtid. 

Ministerrådet
En minister från varje medlemsland, vilken minister beror på vilket ämne 

som diskuteras.

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen tar initiativ till EU-lagar och ser till att de 

beslut man har fattat genomförs. Kommissionen tillsätts vart femte år. 

EU-kommissionärerna är oberoende. Parlamentet kontrollerar 

kommissionens verksamhet och kan avsätta den. 

Europeiska gemenskapernas domstol
Europeiska gemenskapernas domstol kontrollerar att 

EU-lagstiftningen följs. Den har rätt att utdöma straff.

europaparlamentet 
och ministerrådet stiftar lagar 
tillsammans

När det gäller lagstiftning är det kommissionen som föreslår och 

Europaparlamentet och ministerrådet som beslutar. EU:s lagar utarbetas 

i flera omgångar, medan de olika ståndpunkterna utkristalliseras och 

parlamentet och rådet så småningom kommer överens. Ett ärende kan 

genomgå upp till tre behandlingar i Europaparlamentet, vilket innebär att 

parlamentet debatterar och röstar i ärendet tre gånger.

Om det fortfarande finns oenigheter mellan parlamentet och rådet 

efter parlamentets andra omröstning, kommer två delegationer, en från 

parlamentet och en från rådet, att försöka komma överens i en 

förlikningskommitté. Kommissionen deltar också. Kommer man inte fram  

till någon kompromiss eller om parlamentet förkastar kompromissen, 

blir det ingen lag. För det mesta leder förlikningen fram till en kompromiss, 

ett s.k. gemensamt utkast och då yttrar sig parlamentet i en tredje behandling.
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europaparlamentet 
i närbild 

Europaparlamentets ledamöter arbetar både 
i Strasbourg, som är parlamentets säte och i Bryssel.

Arbetet sker i olika former i politiska grupper.

Ledamöterna är uppdelade efter politisk uppfattning och inte 

efter nationalitet.

i parlamentets utskott.  

I utskotten förbereds ärenden inför plenarsammanträdet. 

vid plenarsammanträdet. 

Hela parlamentet sammanträder i Strasbourg 12 gånger 

per år och har en rad kortare sammanträden i Bryssel. 

Vid Europaparlamentet arbetar man på EU:s alla officiella språk. Idag finns 

11 officiella språk, efter utvidgningen 2004 blir det 20. Att respektera 

medlemsländernas språk är att respektera demokratin och den kulturella 

mångfalden som präglar Europa.

Till sin hjälp har Europaparlamentet ett generalsekretariat. De politiska 

grupperna har sin egen personal och parlamentarikerna har egna assistenter.

Under 2003 behövs 5,3 miljarder euro för att alla EU:s institutioner ska 
kunna fungera. Det är lite mindre än vad Japan och Korea satsade för att bygga nya 
arenor inför fotbolls-VM 2002.

 
Påverka!

Tag kontakt med en EU-parlamentariker !
På Europaparlamentets webbplats www.europarl.eu.int finns 

ledamöternas adresser. Här finns också alla parlamentshandlingar: 

yttranden, betänkanden, protokoll, pressmeddelanden osv. 

Du kan se vem som representerar ditt parti, kommer från din del av 

landet, eller driver de frågor du tycker är viktiga. Du kan alltså 

påverka genom direkt kontakt mellan valperioderna.

Säg vad du tycker !
Både som privatperson och eller medlem i en förening kan du 

framföra klagomål i frågor som berör dig direkt och som ingår i EU:s 

ansvarsområden. Då gör du en framställning till Europaparlamentet : 

www.europarl.eu.int/petition/petition_sv.htm.

Fråga!
Tag till exempel kontakt med: Europaparlamentets informationskontor, 

tel. 08-562 444 55, www.europarl.se Europeiska kommissionens 

representation, tel. 08-562 444 11, www.eukomm.se eller något 

europeiskt informationscentrum där du bor. Du kan också börja med 

att söka information på www.europa.eu.int/

Utnyttja ditt unionsmedborgarskap !
Du har rätt att bo, arbeta, studera och rösta i andra EU-länder. Vill du 

veta meraom det praktiska, eller om hur du kan hävda dina grundläg gan de 

och demokratiska rättigheter? Gå in på Europa Direkts webbplats, 

europa.eu.int/citizens/ eller ring gratisnumret 00 800 6 7 8 9 10 11.   
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höjdpunkter

Europaparlamentet påverkar lagarna och fattar tillsammans 
med rådet beslut om EU:s lagstiftning. Det är beslut 
som rör vår vardag. Europaparlamentet påverkar alltså 
det som är viktigt för alla människor iEU-länderna. Det 
är bara de som röstar fram parlamentsledamöterna som 
styr i vilken riktning parlamentet kommer att påverka. 
Det är ett bra skäl för att gå och rösta.

Tillbakablick : Vad hände under den senaste mandatperioden?

allmänhetens tillgång till eu-handlingar
Med hjälp av en bred majoritet i Europaparlamentet lyckades det svenska 

ordförandeskapet våren 2001 att ro iland ett kompromissförslag om 

allmänhetens tillgång till EU-handlingar. Den nya förordningen innebär att 

alla EU-medborgare och juridiska personer har rätt att få ut EU:s 

handlingar med några väldefinierade undantag. För att göra det lättare för 

medborgarna att utnyttja denna offentlighetsprincip blev det obligatoriskt 

för alla EU-institutioner att upprätta register över sina handlingar.

bort med svavlet i  bensinen
Svavel i bensin och diesel ökar utsläppen av föroreningar som är mycket 

farliga för hälsan och miljön. Europaparlamentet och rådet har beslutat 

att sänka den högsta tillåtna svavelhalten från 50 till 10 mg/kg. Det kommer 

att minska växthusgaserna. Antalet dödsfall orsakade av sjukdomar 

i luftvägarna kommer att minska med 5% och antalet dödsfall orsakade 

av hjärt- och kärlsjukdomar med 2%. Från och med 2009 kommer endast 

”svavelfritt” bränsle att tillåtas. Europaparlamentet kämpade för att 

införa förbudet redan två år tidigare.
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hårdare regler för elskrot
Ungefär 6 miljoner ton avfall från elektrisk och elektronisk utrustning 

(hushållsmaskiner, skrivare, lampor, datorer, tv-apparater, telefoner, 

elektriska verktyg, gräsklippare, videospel m.m.) produceras varje år 

i EU. Avfallet måste omhändertas på ett miljövänligt sätt, något som 

respektive tillverkare blir ansvarig för. Det insisterade Europaparlamentet 

särskilt på. Detta beslut som fattats av Europaparlamentet och rådet 

träder i kraft i augusti 2004. 

bort med vilseledande märkning på tobak
Från och med 2004 vidtas nya åtgärder för att minska tobaksdöden och 

begränsa följderna av passiv rökning. Det handlar framför allt om att 

minska halten av nikotin och tjära, och att förbjuda vilseledande märkning 

såsom ”mild”, ”light”, och ”ultra light”. Det blir också krav på att det 

ska finnas direkt och tydlig information på cigarettpaketen om rökningens 

konsekvenser: ”rökare dör i förtid”, ”rökning orsakar dödlig lungcancer”. 

Under lagstiftningsarbetet var det ännu en gång parlamentet som 

skärpte reglerna. 

bara etisk kosmetika
Från och med 2009 får kosmetikaindustrin inte längre använda sig av 

djurförsök eller sälja kosmetika som tagits fram med hjälp av djurförsök, 

om det finns alternativa metoder. Men även om det inte finns alternativa 

metoder kommer kosmetika som tagits fram med hjälp av djurförsök inte 

att få säljas efter 2013! Ännu ett krav från Europaparlamentet. En annan 

hjärtefråga för parlamentet var att förbättra konsumentinformationen.
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hamnarna : lagförslag stoppas av oenighet 
Att Europaparlamentet och ministerrådet tillsammans stiftar lag 

i EU betyder att de folkvalda och medlemsländernas representanter 

måste komma överens. Annars är det stopp. Ett exempel på detta var 

förslaget om fri konkurrens för hamntjänster, typ lassning, lossning 

och lotsning. Efter långa förhandlingar röstade en knapp majoritet 

i parlamentet nej till det förslaget.

tankfartyg : dubbla skrov 
2002: tankfartyg förliser, kusterna förorenas, djurlivet skadas, hela regioner 

drabbas. Men den här gången reagerar EU genast. Sedan sommaren 

2003 får inga enkelskroviga tankfartyg som transporterar tung brännolja 

lägga till i EU:s hamnar. De tankfartyg som förorenar mest har alltså 

förbjudits. Europaparlamentet och rådet kom överens om att anta en sådan 

lag redan vid första behandlingen. 



www.europarl.eu.int
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