
EU:s beslutsprocess



Hur är EU-arbetet organiserat?

• EU-samarbetet grundar sig på fördragen 

(motsvarande Sveriges grundlagar), 

dess institutioner och dess besluts-

processer

• Parallellt med dessa tre hörnstenar finns 

också mellanstatliga avtal som reglerar 

frågor mellan EU-medlemmar eller mot 

tredjeland
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EU:s beslutsprocesser –
vilka är huvudaktörerna?

1. EU-kommissionen

Lägger förslag

2. Europaparlamentet

Tar beslut

3. Ministerrådet

Tar beslut

4. Beslutad lagstiftning

Medlemsstater tar vid för implementering



1. EU-kommissionen

• Utarbetar, föreslår, verkställer och övervakar

• 27 kommissionärer – en per medlemsland

• Varje kommissionär har ansvar för ett eller flera politikområden –

Ylva Johansson från Sverige, är ansvarig för migration och 

inrikesfrågor.



2. Europaparlamentet

• EP tar emot ett förslag från kommissionen 

• Frågan hanteras av ett av EP:s utskott

• Utskottet utser en rapportör (parlamentets talesperson i denna 

fråga) och tar fram utkast till beslut

• Beslutsutkastet går till omröstning i plenum, majoriteten avgör 

parlamentets ståndpunkt



2. Exempel på rapportör i 
Europaparlamentet

• Den svenska parlamentarikern Fredrick 

Federley (C), ordinarie ledamot i ENVI-

utskottet, suppleant i AGRI och tidigare 

gruppledare för liberala gruppen i ITRE-

utskottet. Han har t ex varit rapportör, 

dvs parlamentets talesperson, för 

frågor som rör utsläpp av växthusgaser.



3. Ministerrådet

• Ministerrådet tar emot ett förslag från kommissionen 

och tar emot Europaparlamentets ståndpunkt 

• Europaparlamentet och ministerrådet förhandlar och 

måste bli överens för att kunna besluta om en ny lag

• I Ministerrådet träffas en minister per land
Vilken minister beror på ämnet i fråga, det finns 10 konstellationer. 

Vid exempelvis miljöfrågor träffas Miljörådet, som utgörs av respektive lands miljöministrar

• Ordförandelandet leder arbetet och representerar rådet gentemot 

andra institutioner
Kroatien våren 2020 och Tyskland hösten 2020
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Om jag vill veta mer?

Kapitel 3 i EU i lokalpolitiken

webbutik.skr.se  EU i lokalpolitiken

Riksdagens EU-upplysning

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-611-7.pdf?issuusl=ignore
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/

