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Grattis! Du har just klarat av rollspelet på Parlamentarium, där du fick pröva på 
hur det är att vara Europaparlamentsledamot och komma överens inom ditt 
parti om två föreslagna direktiv. 

Förhandlingarna om vattensolidaritet och personidentifiering liknar rätt 
mycket en ledamots verkliga arbete på Europaparlamentet. 

Även de
•	 samlar	in	information	under	tidspress,	
•	 bedömer	värdet	på	informationen	de	får,	
•	 	antar	en	ståndpunkt	inom	sitt	politiska	parti	och	försvarar	den	gentemot	

andra partier, 
•	 förhandlar	och	kompromissar	för	att	nå	ett	resultat,
•	 	måste	förmedla	sin	ståndpunkt	–	inte	bara	till	varandra,	utan	även	till	

medier och allmänhet.

En sak som gör en parlamentsledamots arbete ännu svårare är att de måste 
hantera allt det här på olika språk och platser.

Vad gillade du bäst med att vara parlamentsledamot? Vilken del av spelet tyckte 
du var intressantast? Blev det för svårt eller för stressigt i något läge?

POLITIKER FÖR EN DAG – VAD BEHÖVER DU KUNNA? 
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SÅ FUNKAR DET

DEFINITIONER

Man måste kunna en hel del för att bli en bra politiker. Det första man måste 
kunna är alla termer som används när man stiftar lagar på unionsnivå.

EUROPEISKA UNIONEN: Europeiska unionen (EU) har i dag 28 
medlemsländer. Fastän allihopa är suveräna stater (vilket betyder 
att de själva stiftar sina lagar och organiserar det egna samhället), 

har de alla gått med på att tillämpa gemensamma lagar på ett antal områden. 
Detta gör de oftast när en mängd olika nationella lagar skulle göra till exempel 
varuutbyte mycket svårt, eller där de åtgärder som behövs för att lösa ett 
problem inte stannar vid ett enskilt lands gränser, som när miljön måste 
skyddas.

(LISSABON)FÖRDRAGET: Det här dokumentet bestämmer på 
vilka områden medlemsländerna ska anta gemensamma lagar, hur 
lagstiftningsarbetet ska gå till och vad unionsmedborgarskap innebär.

UNIONSMEDBORGARSKAPET: Den som är medborgare i något 
av medlemsländerna är automatiskt också unionsmedborgare. 
Unionsmedborgarskapet ersätter inte det nationella 

medborgarskapet. Om du är medborgare i ett EU-land, titta på ditt pass: det 
är beviset både på din nationalitet och på ditt unionsmedborgarskap.

DIREKTIV: Det är så de flesta lagarna på unionsnivå kallas. De 
kallas direktiv eftersom de fastställer ett allmänt mål som alla 
EU-länder ska uppfylla och lämnar detaljerna åt de enskilda 

medlemsländerna (och anger alltså riktningen för nationella lagstiftare). Ibland 
antar medlemsländerna andra och mer detaljerade lagar som måste tillämpas 
nationellt.
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För att lyckas med ditt arbete på Europaparlamentet 
måste du också veta vilka de viktigaste spelarna är.

SPELARNA: 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN: 
Europeiska kommissionen är unionens 
verkställande organ. Den består av 28 

kommissionärer, eller kommissionsledamöter, 
en från varje medlemsland. De är oberoende 
och företräder unionens intressen som helhet. 
Kommissionen föreslår unionslagar och ser också 
till att de följs på rätt sätt. Men kommissionen 
antar inte lagarna själv. Detta är parlamentets och 
ministerrådets uppgift.

EUROPAPARLAMENTET består av 751 
parlamentsledamöter som väljs direkt av 
medborgarna i alla 28 medlemsländer. 

De ingår i ett antal politiska grupper. 
Europaparlamentet företräder på detta sätt 
unionsmedborgarna. Parlamentet förhandlar och 
antar unionslagar tillsammans med ministerrådet. 

MINISTERRÅDET består av en minister 
från varje medlemsland. Eftersom 
Europeiska unionen ägnar sig åt många 

olika frågor, till exempel jordbruk, utrikespolitik, 
miljö och transporter, finns det egentligen inte 
bara ett ministerråd, utan flera olika. Ministerrådet 
företräder medlemsländernas regeringar och 
måste komma överens med Europaparlamentet 
om nya lagar. 

Obs! Ministerrådet är 
inte samma sak som 
EUROPEISKA RÅDET 
eller EUROPARÅDET. 
I EUROPEISKA RÅDET 
träffas EU-ländernas 
stats- och regeringschefer; 
de fattar vanligtvis 
beslut eller utfärdar 
rekommendationer om 
vilka prioriteringar och 
initiativ som kommissionen, 
ministerrådet och 
parlamentet ska arbeta 
med. EUROPARÅDET består 
av 47 medlemsländer och 
arbetar med frågor som 
demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga rättigheter – 
det är Europas stora
människorättsorganisa-
tion. Det stiftar inte några 
lagar. EUROPARÅDETS 
huvudkvarter, precis som 
Europaparlamentets,  
ligger i Strasbourg. 
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SPELARNA I EUROPAPARLAMENTET:

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER: Europaparlamentets 
ledamöter väljs direkt av väljarna för en femårsperiod. De ledamöter 
som har samma politiska åsikter, oavsett varifrån de kommer, bildar 

en POLITISK GRUPP. De politiska grupperna i Europaparlamentet är alltså 
organiserade efter politisk tillhörighet, och inte efter nationalitet. En ny politisk 
grupp kan bara bildas i Europaparlamentet om den har minst 25 ledamöter 
från minst 7 medlemsländer.

UTSKOTT: Ett utskott är ett ställe där ledamöter från olika 
politiska grupper träffas för att prata om frågor inom ett särskilt 
politikområde, t.ex. miljö, utrikespolitik eller ekonomi. Det finns fler 

än 20 sådana utskott, och det är här som mycket av det förberedande arbetet 
inför nya lagar görs. Minns du att du var på utskottssammanträden i rollspelet?

PLENARSAMMANTRÄDE: Det är här som Europaparlamentet 
som helhet fattar sina beslut. Medan bara några ledamöter 
träffas i ett utskott och diskuterar vissa lagförslag, är det på 

plenarsammanträdena som alla ledamöter samlas för att granska alla 
lagförslag som har godkänts i utskotten. Höll du något anförande på 
plenarsammanträdet under rollspelet?

ÄNDRINGSFÖRSLAG: Ett förslag om ändring av ett lagförslag. 

BEHANDLING: När parlamentet och rådet sätter sig ned tillsammans 
och fattar beslut om ett lagförslag.

Andra användbara informationskällor: www.europarl.europa.eu

MP

mp
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mp
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STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 6

STEG 5

STEG 4

STEG 7

STEG 8

STEG 9

STEG 12

STEG 11

STEG 10

KOMMISSIONENS 
FÖRSLAG 

PARLAMENTETS FÖRSTA 
BEHANDLING (genomgång, samråd 

och avrapportering i de politiska 
grupperna samt utskottsmöten) 

OMRÖSTNING I KAMMAREN: 
EUROPAPARLAMENTETS 
STÅNDPUNKT ANTAGEN 

(godkännande av lagförslag 
eller ändringsförslag) 

RÅDETS FÖRSTA 
BEHANDLING 

OMRÖSTNING: ANTAGANDE 
ELLER ÄNDRINGSFÖRSLAG 

PARLAMENTETS 
ANDRA 

BEHANDLING 

OMRÖSTNING I KAMMAREN: 
PARLAMENTETS ANDRA 

STÅNDPUNKT ANTAGEN (ett särskilt 
förfarande för att ändra, avvisa eller 

anta rådets förslag) 

DETS ANDRA 
BEHANDLING 

OMRÖSTNING 
(antagande eller avvisande 

av parlamentets ståndpunkt) 

FÖRLIKNINGSKOMMITTéN KOMPROMISS: GEMENSAM 
TExT (om inte någon 
kompromiss nås faller 

lagförslaget) 

PARLAMENTETS 
TREDjE BEHANDLING

STEG 13

STEG 14

LAGSTIFTNINGSPROcESSEN 
AVSLUTAD

OMRÖSTNING I PLENUM 
(fullständigt antagande eller 

avvisande av den 
gemensamma texten) 

STEGEN I 
EUROPAPAR-
LAMENTETS 
BESLUTSFAT-
TANDE –  
”rollspelet” i 
verkligheten
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HUR KOMMER MAN ÖVERENS?

För att en EU-lag ska kunna godkännas måste 
Europaparlamentet och rådet komma överens om 
en gemensam text. Hur gör de då för att komma 
överens? Hela proceduren består av som mest tre 
faser (så kallade behandlingar) som leder till en 
kompromiss. 

Här finns en detaljerad beskrivning:

Fas 1: Både rådet och parlamentet granskar 
kommissionens förslag. De samlar in en 
mängd information, oftast genom samråd 
med ackrediterade lobbyister, berörda aktörer, 
medborgare och andra. Minns du hur du samlade 
in information i rollspelet? 

Grupperna som arbetar med förslaget kallas 
PARLAMENTSUTSKOTT i parlamentet och 
ARBETSGRUPP i rådet. 

FÖRSTA BEHANDLINGEN: Parlamentet och rådet 
röstar på var sitt håll om förslaget för första gången.

MER INFORMATION:
Parlamentet och rådet 
arbetar parallellt, 
men som regel är 
Europaparlamentet 
först med att formellt 
”anta” (besluta om) sin 
ståndpunkt. När rådet 
antar sin ståndpunkt 
måste det också 
bestämma sig för om 
det kan godkänna 
de ändringar som 
parlamentet begärt. 
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Fas 2: Om de inte kommer överens helt och hållet, vilket ofta händer, går de 
vidare till andra fasen. Här granskar de möjliga kompromisser. Arbetsgruppen 
och utskottet möts en gång till, och i slutet av den här fasen röstar rådet 
och parlamentet om den föreslagna texten en andra gång. Det här är andra 
behandlingen.

Fas 3: Om de två parterna efter andra behandlingen fortfarande inte kan enas 
om en gemensam text har de en sista chans: en förlikningskommitté tillsätts för 
att försöka hitta en möjlig lösning. På förlikningsmötet sätter sig företrädare 
för parlamentet och rådet ner tillsammans för att finna en kompromiss. De 
här mötena sker ofta under stor tidspress, och ofta dröjer det till tidigt på 
morgonen innan man kommer överens efter flera timmars nattmangling. Om 
man inte kan enas här så faller lagförslaget för gott. 

Du undrar kanske varför det är så många steg. Du kanske undrar om det här 
verkligen är nödvändigt. 

Tänk då på det här: bara med en procedur som denna kan du vara säker på att alla 
olika synsätt och åsikter kommer fram!
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HUR SKRIVER MAN 
ETT MANIFEST?
•	 	Tro	på	något!	
•	 	Fastställ	dina	mål	och	

utveckla en strategi för 
att förverkliga dem. 

•	 	Formulera	fem	
argument för att 
övertyga andra att 
rösta för ditt direktiv. 

•	 	Brinn	för	din	fråga,	
var kortfattad, håll dig 
till saken och använd 
klarspråk. 

•	 	Var	kreativ	och	
inspirerande när du 
beskriver dina idéer. 

Nu när du vet mer om hur arbetet i 
Europaparlamentet går till är det din tur att bilda en 
politisk grupp och lägga ett lagförslag om något du 
tror starkt på.

Följ de här sex stegen och se om du kan övertyga 
dina klasskamrater att rösta på ditt förslag.

1.  Bilda en politisk grupp med ledamöter som 
tror på samma sak som du.

2.  Välj ett namn på gruppen tillsammans med de 
andra ledamöterna. 

3.  Författa ert gruppmanifest. 

4.  Välj vilken sakfråga ni vill driva. 

5.  Lägg ett politiskt förslag som ni vill att 
parlamentet ska anta. 

6.  Håll ett anförande för andra politiska grupper 
(dina klasskamrater) och försvara din grupps 
ståndpunkt i frågan. 

I slutet av varje tal röstar du och dina klasskamrater 
om vilken politisk grupp som var mest övertygande 
i sitt försvar av sin sakfråga. 

Anta utmaningen! Det kanske blir din grupp 
som vinner.
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Anteckningar: 
HUR SKRIVER MAN ETT 
POLITISKT FÖRSLAG?
•	 	Sätt	dig	in	i	ämnet.
•	 	Se	till	att	du	vet	vad	du	

talar om och få dina 
mottagare att förstå 
betydelsen av förslaget.

•	 	Formulera	realistiska	
mål.

•	 	Fastställ	tidsfrister.
•	 	Samla	in	och	förbered	

argument för och emot 
ditt förslag.

•	 	Förstärk	argumenten	
med fakta och tabeller: 
samla in data och 
information.

•	 	Filtrera	och	strukturera	
dina data och din 
information.

•	 	Var	beredd	att	försvara	
och kompromissa!

•	 	Visa	de	positiva	
effekterna av ditt 
förslag! 
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Anteckningar: 
HUR HÅLLER MAN ETT 
ANFÖRANDE?
•	 	Tro	på	dig	själv	–	du	

fixar det här!
•	 	Var	övertygad	och	

övertygande!
•	 	Håll	styr	på	händer	och	
fötter	–	försök	stå	så	
stilla som möjligt.

•	 	Se	till	att	få	kontakt	
med dina åhörare 
genom att se dem 
i ögonen.

•	 	Försök	tala	i	normal	
hastighet.

•	 	Försök	kontrollera	ditt	
kroppsspråk	–	undvik	
plötsliga rörelser!




