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Europeiska unionens funktionssätt 
bygger på representativ demokrati.

Medborgarna företräds direkt på EU-nivå i 
Europaparlamentet.

Varje medlemsstat företräds i Europeiska rådet av sin stats- 
eller regeringschef och i rådet av sin regering, vilka själva är 
demokratiskt ansvariga, antingen inför sitt nationella parlament 
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parlamenten bestämmer tillsammans 
hur ett e� ektivt och regelbundet inter-
parlamentariskt samarbete ska organi-
seras och främjas inom EU.

... 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 på området frihet, 
säkerhet och rättvisa och i den 
politiska övervakningen av 
Europol och utvärderingen av 
Eurojusts verksamhet. 
.

.. de deltar i förfarandena för 
ändring av EU-fördragen. 

... de blir informerade om 
ansökningar om EU-medlem-
skap. 

... de deltar i interparlamentariskt 
samarbete mellan de nationella 
parlamenten och Europaparla-
mentet.

Källor: Fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

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

En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frå-
gor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
överlämna alla bidrag som den � nner lämpliga. Kon-
ferensen ska dessutom främja utbyte av information 
och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet.
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Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten fungerar som rådgivare för de 

politiska organen, Europaparlamentets ledamöter och sekretariat i det interinstitutionella 

samarbetet och dialogen om lagstiftning med de nationella parlamenten. Direktoratet ger stöd 

till interparlamentariska åtgärder, bidrar till att fördragets bestämmelser om 

interparlamentariskt samarbete inom parlamentet följs och tillhandahåller expertkunskap vid 

lagstiftningsförfarandet och inom andra politiska områden i Europaparlamentet.  

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten fungerar som ett 

kunskapscentrum för information om nationella parlament och tillhandahåller information för 

parlamentets administration om bästa praxis i de nationella parlamenten. Direktoratet 

representerar Europaparlamentet i de administrativa nätverken för interparlamentariskt 

samarbete. Här hanteras även förbindelser med de tjänstemän som representerar de nationella 

parlamenten i Bryssel och direktoratet har även ett nära samarbete med respektive 

administrationsenheter.  

mailto:christine.verger@ep.europa.eu
mailto:pekka.nurminen@ep.europa.eu
mailto:patrizia.prode@ep.europa.eu
mailto:michael.alfons@ep.europa.eu
mailto:relnatparl@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl


 

- 3 - 

ÅRSRAPPORT 2014/2015 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

 

 

Förord från vice talmännen i Europaparlamentet med ansvar för förbindelserna med de 

nationella parlamenten ............................................................................................................... 4 
1. Inledning ............................................................................................................................ 7 

2. Viktiga framsteg och trender i det interparlamentariska samarbetet ................................. 7 
2.1. Valet till Europaparlamentet, det nya Europaparlamentet och den nya 

kommissionen. ....................................................................................................................... 7 
2.2. Interparlamentariskt samarbete inom ekonomisk styrning ......................................... 8 
2.3. Interparlamentariskt samarbete för utrikes- och säkerhetspolitik ............................. 11 

2.4. De nationella parlamenten i ett europeiskt sammanhang .......................................... 13 
3. Institutionaliserade former av samarbete ......................................................................... 15 

3.1. Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor (Cosac) ................. 15 
3.2. Konferensen för talmän i EU-ländernas parlament ................................................... 18 

4. Interparlamentariska sammanträden ................................................................................ 20 
4.1. Interparlamentariska sammanträden - mer fokuserade expertutbyten ...................... 20 

4.2. Bilaterala besök – ett flexibelt och effektivt format .................................................. 22 
4.3. Videokonferenser ...................................................................................................... 22 

5. Förvarningsmekanismen och den informella politiska dialogen ..................................... 23 

6. Hjälpmedel för informationsutbyte och nätverksarbete ................................................... 25 
6.1. Interparlamentariskt informationsutbyte i EU-frågor (Ipex) ..................................... 25 

6.2. Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP) .... 26 
6.3. Andra verktyg ............................................................................................................ 28 

BILAGOR ................................................................................................................................ 31 
BILAGA I – Cosac-sammanträden – ämnen och huvudtalare ........................................ 31 

BILAGA II – Interparlamentariska möten som anordnats av Europaparlamentets utskott 

i Bryssel ........................................................................................................................... 35 
BILAGA III – besök av de nationella parlamenten till Europaparlamentet .................... 37 

BILAGA IV – Uppgifter inom ramen för mekanismen för tidig varning ....................... 41 
BILAGA V – Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation – 

CERDP ............................................................................................................................. 43 
 



 

- 4 - 

Förord från vice talmännen i Europaparlamentet med ansvar för förbindelserna med 

de nationella parlamenten 

 

Detta är den fjärde årsrapporten om utvecklingen av förbindelserna mellan 

Europaparlamentet och de nationella parlamenten enligt Lissabonfördraget, som 

offentliggörs av Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella 

parlamenten. Den senaste årsrapporten 2013/2014 innehöll vissa händelser från början av 

2014, men ingen separat rapport utfärdades för det året på grund av valet till 

Europaparlamentet. Den här rapporten innehåller resterande händelser från 2014 och 

samtliga händelser från 2015 och betonar aktuella tendenser i det interparlamentariska 

samarbetet.  

 

Det interparlamentariska samarbetet sker inte i ett vakuum, utan formas av den aktuella 

politiska utvecklingen. Under de senaste två åren har Europeiska unionen stått inför många 

utmaningar, något som fortfarande pågår. Migrationen, den ekonomiska och finansiella 

krisen, terrorism, ungdomsarbetslöshet, krig och oroligheter i vår närhet samt 

klimatförändringarna har visat oss hur nära sammankopplade och beroende av varandra 

som våra länder har blivit och hur svårt det fortfarande kan vara att hitta gemensamma 

åtgärder för att komma tillrätta med dessa utmaningar.  

 

Utmaningarna har dominerat många interparlamentariska diskussioner under de senaste två 

åren. Europaparlamentet betraktar sådana möten som platser där EU-politik och nationell 

politik strålar samman och ger värdefulla impulser till varandra. I Europaparlamentets 

resolution av den 16 april 2014 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten anges att ”en viktig funktion för dessa möten är att göra det möjligt 

för de nationella parlamenten att ta hänsyn till det europeiska perspektivet i nationella 

debatter och för Europaparlamentet att ta hänsyn till det nationella perspektivet i europeiska 

debatter.”  

 

I resolutionen från 2014 betonar Europaparlamentet att syftet med det interparlamentariska 

samarbetet är att ”främja utbyte av information och bästa praxis mellan nationella 

parlament och Europaparlamentet, i syfte att göra det möjligt för dem att utöva en effektivare 

kontroll och bidra i större utsträckning utan att deras respektive befogenheter undergrävs” 

för att ”se till att parlamenten till fullo kan utöva sina befogenheter när det gäller EU-
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frågor” och att ”främja framväxten av en verkligt europeisk parlamentarisk och politisk 

kultur.”  

 

I dag sker sådana samarbeten på många olika sätt, inklusive följande: konferenser och 

möten, besök och videokonferenser, onlinenätverk och databaser. På samma sätt som 

tidigare år har direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten arbetat 

outtröttligt under 2014 och 2015 för att säkerställa att ledamöter och personal inom 

Europaparlamentet har rätt verktyg till sitt förfogande för att utöka samarbetet med de 

nationella parlamenten. Direktoratets anpassade tjänster rör bland annat förberedelser av 

genomgångar och meddelanden, anordnande av möten och videokonferenser samt underhåll 

av informationsnätverk såsom Ipex och CERDP och ny utveckling av andra enheter som 

databasen med ”motsvarande kommittéer” eller den nylanserade databasen Connect som 

består av dokument från de nationella parlamenten. 

 

Vår starka övertygelse är att interparlamentariskt samarbete kan bidra till att bygga broar 

och främja en ömsesidig förståelse i dessa turbulenta tider och vi anser att den här rapporten 

visar bredden och djupet som samarbetet har uppnått fram till i dag. 

 
 

 
Ramón Luis Valcárcel Siso 

vice talman 

 

            
Anneli Jäätteenmäki 

vice talman 
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1. Inledning 

 

Årsrapporten bygger på föregående rapporter som utfärdats av Europaparlamentets direktorat 

för förbindelser med de nationella parlamenten. I rapporten identifieras ett antal viktiga 

framsteg och tendenser i det interparlamentariska samarbetet under de senaste två åren. Sedan 

följer en mer detaljerad analys av det interinstitutionella parlamentariska samarbetet och de 

interparlamentariska möten som ägt rum under perioden.  

 

Den aktuella situationen följs upp med kapitel om mekanismen för tidig varning, informella 

politiska dialoger och verktyg för informationsutbyte och nätverkande. I bilagorna finns 

detaljerad statistisk information. 

 

Föregående årsrapporter samt aktuella nyheter, publikationer och statistik finns på 

webbplatsen för Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella 

parlamenten, www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

 

 

2. Viktiga framsteg och trender i det interparlamentariska samarbetet 

 

2.1. Valet till Europaparlamentet, det nya Europaparlamentet och den nya 

kommissionen. 

 

Europeiska unionens politiska landskap förändrades 2014 på grund av valet till 

Europaparlamentet i maj och den nya Europeiska kommissionens tillträde i november. För 

första gången någonsin var båda händelserna sammankopplade genom 

”Spitzenkandidaten”-processen, som innebar att de politiska grupperna i valkampanjen även 

kunde föreslå kandidater till posten som Europeiska kommissionens ordförande.  

För Europaparlamentet innebar valet även en möjlighet att ta tillvara på och vidareutveckla 

förbindelserna med de nationella parlamenten. Europeiska kommissionens nya ordförande 

Jean-Claude Juncker betonade att kommissionens förbindelse med Europaparlamentet är 

grunden för dess demokratiska legitimitet och presenterade även sin avsikt att utforma ett 

nytt partnerskap med de nationella parlamenten.  

 

På samma sätt som 2009 använde Europaparlamentet slutet av mandatperioden till att granska 

det interparlamentariska samarbetet och presentera förslag för dess framtida utveckling. Mot 

bakgrund av en rapport som förberetts av ordföranden för Europaparlamentets utskott för 

konstitutionella frågor, Carlo Casini, antog Europaparlamentet en resolution av den 16 april 

2014 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten 

(2013/2185(INI)). I resolutionen välkomnade Europaparlamentet åtgärderna som vidtagits 

sedan Lissabonfördragets ikraftträdande för att intensifiera samarbetet mellan de nationella 

parlamenten och Europaparlamentet.  

 

I resolutionen presenterades flera förslag för att fördjupa den här dialogen. Ett av förslagen 

var ett närmare samarbete mellan föredraganden inom specifika lagstiftningsfrågor eller 

regelbundna, tematiskt strukturerade och effektiva möten mellan politiska grupper och 

europeiska politiska partier som ska hållas inom ramen för EU:s interparlamentariska 

samarbete. Europaparlamentet betonade även att man i det interparlamentariska samarbetet 

hela tiden måste försöka sammanföra rätt människor vid rätt tidpunkt för att på ett 

meningsfullt sätt ta itu med rätt frågor, så att de beslut som fattas inom olika ansvarsområden 

drar fördel av det mervärde som följer av äkta dialog och verkliga debatter, och ansåg att 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens 

parlament (Cosac) även i fortsättningen bör fungera som forumet för regelbundet utbyte av 

synpunkter, information och bästa praxis när det gäller de praktiska aspekterna av den 

parlamentariska kontrollen. 

 

Europaparlamentet såg till att ha en regelbunden dialog med de nationella parlamenten under 

valperioden och deltog aktivt i de interparlamentariska mötena mellan institutionerna som 

anordnades av medlemsstaternas parlament, till exempel konferensen för talmän i EU-

ländernas parlament som ägde rum i Vilnius i april 2014 och Cosacs plenarsession i Aten i 

juni 2014.  

 

Trots en naturlig minskning av antalet interparlamentariska möten som anordnades av 

Europaparlamentets utskott under valperioden och att många nya ledamöter tillträdde efter 

valet gav inrättandet av utskotten och den omfattande politiska agendan på europeisk nivå ny 

kraft till det interparlamentariska arbetet i Europaparlamentet. Under 2015 anordnade 

utskotten flera debatter med de nationella parlamenten än de flesta föregående år, inklusive 

andra evenemang som delegationsbesök och videokonferenser. Den här utvecklingen 

beskrivs närmare i kapitel 4 om interparlamentariska möten. Detaljerad statistik finns i 

bilagorna.  

 

För den nya Europeiska kommissionen hamnade det ”särskilda partnerskapet” med 

Europaparlamentet överst på agendan, precis som förbindelserna med de nationella 

parlamenten. I de ”uppdragsbeskrivningar” som kommissionens ordförande Jean-Claude 

Juncker gav de utsedda kommissionärerna efter att ha blivit vald 2014 betonade han att 

”kommissionens förbindelse med Europaparlamentet är källan till vår demokratiska 

legitimitet.” När de gäller de nationella parlamenten betonade ordförande Juncker att han 

ville att samtliga kommissionärer skulle bidra till ett nytt partnerskap med de nationella 

parlamenten.  

 

Kommissionen utvärderade det här åtagandet i sitt arbetsprogram för 2016 som antogs den 

27 oktober 2015 där det angavs att kommissionen under ”[d]et senaste året har [...] 

intensifierat [sina] kontakter och dialog med de nationella parlamenten, både genom möten 

och meningsutbyten med parlamentsutskott, och genom en stärkt satsning på politisk dialog 

om utkast till lagstiftning. Kommissionen presenterade sin avsikt att ”bygga vidare på det 

under 2016 med fler åtgärder för att se till att de nationella parlamenten kan göra sig hörda i 

EU:s beslutsfattande”.  

 

2.2. Interparlamentariskt samarbete inom ekonomisk styrning 

 

Under de senaste två åren har Europaparlamentet och de nationella parlamenten 

konsoliderat sin dialog inom ekonomisk styrning. Mot bakgrund av slutsatserna från 

konferensen för talmän i EU-ländernas parlament i april 2015 antog den 

interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i 

Europeiska unionen sin arbetsordning i Luxemburg den 10 november 2015. 

Överenskommelsen om förfarandefrågor bör göra det möjligt för konferensen att helt och 

hållet fokusera på de politiska utmaningarna som väntar. 

 

Medan de grundläggande principerna för demokratisk legitimitet och ansvar måste kunna 

garanteras på samma nivå som besluten fattas och genomförs har Europaparlamentet länge 

varit av åsikten att interparlamentariskt samarbete även har en annan viktig roll att spela när 
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det gäller utbyte av idéer och bästa praxis för ekonomisk styrning. Mot bakgrund av detta är 

det värdefullt att noggrant se tillbaka på utvecklingen av detta samarbete, även om detta skett 

före perioden som den här rapporten omfattar.  

Bakgrund 

I mars 2011 som en följd av den ekonomiska och finansiella krisen anordnade 

Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor ett möte med nationella 

parlamentsledamöter för att diskutera deras första erfarenheter av den ”europeiska 

planeringsterminen”, EU:s årscykel för vägledning och tillsyn i den ekonomiska politiken 

som lanserades vid den tiden. På initiativ från utskottet för ekonomi och valutafrågor, 

utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt budgetutskottet anordnade 

Europaparlamentet ett interparlamentariskt evenemang om den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken i februari 2012. I januari 

2013 utvecklades mötet ytterligare och fick det nya namnet Europeiska parlamentsveckan, 

och har sedan dess anordnats i början av varje år.  

 

Enligt artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning i Ekonomiska och 

monetära unionen (finanspakten) förutsågs samordningen av en ”konferens som sammanför 

företrädare för de berörda utskotten i Europaparlamentet och företrädare för de berörda 

utskotten i de nationella parlamenten i syfte att diskutera budgetpolitiska frågor och andra 

frågor som omfattas av det fördraget.” Under konferensen för talmän i EU-ländernas 

parlament i Nicosia i april 2013 nåddes en överenskommelse för att genomföra 

bestämmelserna enligt den berörda artikeln i fördraget. Den interparlamentariska konferensen 

som avses i artikel 13 i finanspakten ägde sedan rum för första gången 16–17 oktober 2013 i 

Vilnius och anordnades av det litauiska parlamentet. 

 

Viktig utveckling under 2014 

Den andra artikel 13-konferensen anordnades av Europaparlamentet tillsammans med det 

grekiska parlamentet i Bryssel. Under rubriken Europeiska parlamentsveckan kombinerades 

konferensen med det interparlamentariska evenemanget om den europeiska 

planeringsterminen, som anordnades av Europaparlamentet. Den europeiska 

parlamentsveckan ägde rum 20–22 januari 2014 och samlade cirka 140 ledamöter från de 

nationella parlamenten, 60 ledamöter från Europaparlamentet och cirka 100 tjänstemän från 

de nationella parlamenten.  

 

Under veckan deltog flera högt uppsatta talare såsom Europaparlamentets talman Martin 

Schulz, det grekiska parlamentets talman Vangelis Meimarakis, Europeiska kommissionens 

ordförande José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy samt 

den tyska förbundsdagens ordförande Norbert Lammert. Diskussionsämnena sträckte sig från 

den makroekonomiska obalansen i Europa och den demokratiska legitimiteten för 

ekonomiska anpassningsprogram till främjandet av tillväxt och arbetstillfällen i Europa samt 

förbättrad budgetövervakning inom EMU. 

 

Den tredje konferensen anordnades av det italienska parlamentet 29–30 september 2014 i 

Rom. Delegationen från Europaparlamentet bestod av 14 ledamöter och leddes av vice 

ordförande Olli Rehn och Roberto Gualtieri, ordförande för utskottet för ekonomi och 

valutafrågor. Under diskussionerna fokuserade man på investeringarnas roll för att stimulera 

tillväxten, verktygen för ekonomisk och finansiell styrning inom EU, bankunionen och 

samordningen av europeisk skattepolitik med särskild tonvikt på den digitala ekonomin. Den 

sista sessionen ägnades åt diskussionen kring konferensens föreslagna arbetsordning.  
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Viktig utveckling under 2015 

Den europeiska parlamentsveckan 2015 ägde rum 3–4 februari 2015 vid Europaparlamentet i 

Bryssel. I evenemanget deltog cirka 70 parlamentsledamöter och cirka 110 ledamöter från 

olika parlament inom EU för att diskutera ekonomiska, budgetmässiga och sociala frågor. 

Inom ramen för den europeiska parlamentsveckan ägde två evenemang rum. Det första var ett 

interparlamentariskt möte om de europeiska planeringsterminerna 2014 och 2015, vilket hålls 

som ett led i utarbetandet av Europaparlamentets betänkanden om prioriteringarna för nästa 

planeringstermin på grundval av den årliga tillväxtöversikten. Syftet med detta möte var att 

öka den demokratiska dimensionen av EU:s beslutsfattande och stärka samarbetet mellan de 

nationella parlamenten och Europaparlamentet när det gäller att granska den verkställande 

makten på nationell och europeisk nivå inom ramen för planeringsterminen.  

 

Det andra evenemanget var en interparlamentarisk konferens baserad på artikel 13 i fördraget 

om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen. 

Konferensen anordnades och leddes av det lettiska parlamentet och Europaparlamentet. 

Syftet var att diskutera frågor som faller inom ramen för artikel 13 i finanspakten med tonvikt 

vid Europeiska unionens nya infrastrukturplan, bästa praxis vid tillämpningen av 

finanspakten och Ekonomiska och monetära unionens sociala dimension.  

 

Talare under europeiska parlamentsveckan 2015 var Europaparlamentets talman Martin 

Schulz, det lettiska parlamentets talman Ināra Mūrniece, Europeiska kommissionens 

ordförande Jean-Claude Juncker och Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för 

ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. 

 

Höstmötet för ”artikel 13-konferensen” anordnades av Luxemburgska deputeradekammaren 

9–10 november i Luxemburg. Delegationen från Europaparlamentet bestod av 12 ledamöter 

och leddes av Roberto Gualtieri, ordförande för utskottet för ekonomi och valutafrågor. 

Diskussionerna koncentrerades kring den sociala dimensionen av EMU, parlamentariska 

behandlingar, en rättvis skattekonkurrens och den ekonomiska tillväxten. Huvudtalare var 

ordföranden för den luxemburgska deputeradekammaren Mars Di Bartolomeo, Luxemburgs 

premiärminister Xavier Bettel samt parlamentsledamöterna Alain Lamassoure och Roberto 

Gualtieri.  

 

Efter långa förhandlingar och mot bakgrund av de principer som överenskommits vid 

konferensen för talmän i EU-ländernas parlament i Rom i april 2015 antog den 

interparlamentariska konferensen sin arbetsordning i Luxemburg. I arbetsordningen anges att 

”konferensen, som följer av artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning i 

Ekonomiska och monetära unionen, ska benämnas ’Interparlamentariska konferensen om 

stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i Europeiska unionen’ [...].” 

 

Enligt arbetsordningen ska den interparlamentariska konferensen tillhandahålla ”ett ramverk 

för debatt och utbyte av information och goda erfarenheter i genomförandet av fördragets 

bestämmelser i syfte att stärka samarbetet mellan de nationella parlamenten och 

Europaparlamentet samt bidra till att säkerställa demokratiskt ansvarsutkrävande på området 

för ekonomisk styrning och budgetpolitik i EU, särskilt i EMU, med beaktande av den sociala 

dimensionen och utan att det påverkar EU-parlamentens befogenheter.”  

 

I arbetsordningen anges också att den interparlamentariska konferensen ska sammanträda 

”minst två gånger per år, samordnat med cykeln för den europeiska planeringsterminen. 

Under det första halvåret varje år ska konferensen sammanträda i Bryssel. Värdskapet och 
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ordförandeskapet ska då vara delat mellan ordförandeskapsparlamentet och 

Europaparlamentet. Under det andra halvåret varje år ska konferensen sammanträda i den 

medlemsstat som innehar EU-ordförandeskapet. Ordförandeskapsparlamentet är då 

ordförande.”  

 

Varje ändring av arbetsordningen ska underställas beslut genom konsensus och ”måste vara 

förenlig med det ramverk som angetts av konferensen mellan talmännen i parlamenten i 

Europeiska unionen”. Enligt riktlinjerna för interparlamentariskt samarbete som antogs av 

talmännen för de nationella parlamenten och Europaparlamentet i Lissabon 2008 ska 

konferensen för talmän ”övervaka samordningen av de interparlamentariska EU-åtgärderna.” 

Det var därför särskilt viktigt att Europaparlamentet inkluderade en särskild hänvisning till 

ramen som fastställts av konferensen för talmän i den här arbetsordningen. 

 

Överenskommelsen om förfarandefrågor bör göra det möjligt för konferensen att helt och 

hållet fokusera på de politiska utmaningarna som väntar. Detta tydliggjordes av 

ämnesdiskussionerna under den första interparlamentariska konferensen som anordnades 

efter arbetsordningens ikraftträdande. Den 17 februari 2016 bjöd Nederländernas 

generalstater och Europaparlamentet in de nationella parlamenten till den 

interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i 

Europeiska unionen. Den 16 februari 2016 bjöd Europaparlamentet även in de nationella 

parlamenten till det interparlamentariska mötet om de europeiska planeringsterminerna, 

omgångarna 2015 och 2016. Båda evenemangen var en del av 2016 års europeiska 

parlamentsvecka och här deltog cirka 45 ledamöter från Europaparlamentet, 130 ledamöter 

från de nationella parlamenten och 120 medföljande tjänstemän. 

 

Den interparlamentariska dialogen om ekonomin och tillhörande frågor fortsatte även utanför 

den europeiska parlamentsveckan och den interparlamentariska konferensen. Under de 

senaste två åren har Europaparlamentets utskott fortsatt att anordna debatter inom aktuella 

ämnen tillsammans med sina motsvarigheter från de nationella parlamenten. I september 

2014 och 2015 anordnade utskottet för ekonomi och valutafrågor sitt årliga evenemang för 

utbyte av synpunkter med de nationella parlamenten för att diskutera förslaget till betänkande 

om den europeiska planeringsterminen. I juni 2015 bjöd även Europaparlamentets särskilda 

utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt in 

de nationella parlamenten till en diskussion om ”aggressiv skatteplanering och demokratisk 

kontroll: de nationella parlamentens roll.”  

 

2.3. Interparlamentariskt samarbete för utrikes- och säkerhetspolitik 

 

Den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (IPC Gusp/GSFP) är den 

interparlamentariska plattformen för diskussion om EU:s utrikespolitik samt säkerhets- och 

försvarspolitik. Konferensen anordnas två gånger per år av den medlemsstat som innehar det 

roterande ordförandeskapet för rådet i nära samarbete med Europaparlamentet och besöks 

regelbundet av cirka 100 parlamentsledamöter från hela EU. Utöver detta bjuder 

Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor regelbundet in de nationella parlamenten till 

sina möten i Bryssel, som komplement till den interparlamentariska dialogen i det här viktiga 

politiska området. 

 

Den fjärde och femte interparlamentariska konferensen 2014 för Gusp/GSFP ägde rum i Aten 

(3–4 april) och i Rom (5–7 november). Den sjätte och sjunde interparlamentariska 
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konferensen 2015 ägde rum i Riga (4–6 mars) och i Luxemburg (5–6 september). 

Europaparlamentets delegation för dessa konferenser leddes av Elmar Brok, ordförande för 

utskottet för utrikesfrågor. 

 

 

Viktig utveckling under 2014 

I Aten fokuserades diskussionerna kring partnerskapet i öster, med särskilt fokus på krisen i 

Ukraina, grannländerna i söder (Syrien, Egypten och Mellanöstern) och uppföljning av 

Europeiska rådets möte om försvar 2013, särskilt avseende havsområden och parlamentens 

roll för att använda militärstyrkor inom GSFP. Tre workshoppar anordnades inom ”EU:s 

marina säkerhetsstrategi, GSFP:s maritima dimension”, ”utvecklingen i Mellanöstern” samt 

”användning av militära styrkor inom GSFP, förfaranden och praxis för parlamentariskt 

beslutsfattande.” 

 

Den femte konferensen i Rom var den första efter valet till Europaparlamentet 2014, där nya 

vice ordförande för kommissionen och höga representanten för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik Federica Mogherini deltog. De huvudämnen som diskuterade var Ukraina, 

Syrien och Irak, Mellanöstern, Libyen, EU:s insatsstyrkor, förbindelserna mellan EU och 

Afrika samt västra Balkan. Sedan hölls tre specialinriktade workshoppar om ”framtiden för 

EU:s insatsstyrkor”, ”förbindelserna mellan EU och Afrika” och ”regional stabilitet och 

förlängningen till västra Balkan”.  

 

Vid den interparlamentariska konferensen i Rom gjordes en sammanfattning av hur det 

fungerade, vad som hade lanserats enligt besluten från konferensen för talmän i EU-ländernas 

parlament och sammanfattningarna av den första interparlamentariska konferensen som hölls 

2012. Det fastställdes att den interparlamentariska konferensen även i fortsättningen skulle 

anordnas inom ramen för den befintliga arbetsordningen och att fokus skulle ligga på att 

förbättra bästa praxis för utförandet av den interparlamentariska konferensen. Ett dokument 

om bästa praxis togs fram med ytterligare vägledning om genomförandet av arbetsordningen, 

och dessutom bekräftades Europaparlamentets viktiga roll i den interparlamentariska 

konferensen. Vid mötet i Rom i april 2015 välkomnade konferensen för talmän i EU-

ländernas parlament sammanfattningen av översynen. 

 

Viktig utveckling under 2015 

Under den interparlamentariska konferensen i Riga diskuterades ämnen som kampen mot 

internationell terrorism och radikalisering, situationen i Ukraina, det europeiska grannskapet 

(östliga partnerskapet/toppmötet i Riga och det sydliga grannskapet/Medelhavet och 

Mellanöstern) samt GSFP, särskilt Europeiska rådets möte om försvar i juni 2015. De fyra 

specialiserade workshopparna var inriktade på ”toppmötet i Riga – omvärdering av det östra 

partnerskapet”, ”det europeiska svaret på instabilitet och hoten i södra Medelhavet och 

Mellanöstern”, ”Hybrid-kriget – en ny säkerhetsutmaning för Europa” och ”utmaningar och 

lösningar för att ta EU:s insatsstyrkor i drift”. 

 

Diskussionerna vid konferensen i Luxemburg i september 2015 dominerades av 

migrationsfrågan, situationen i EU:s grannländer, översynen av EGP, EU:s säkerhetsstrategi, 

försvar och hur klimatförändringarna påverkar säkerheten. Den första plenarsessionen om 

den europeiska grannskapspolitiken och prioriteringarna och strategier inom Gusp/GSFP 

upptogs till stor del av migrationsfrågan och den aktuella utvecklingen i Europas grannskap. 

Diskussionerna berörde även Gusp/GSFP-frågor, inklusive förberedelserna för en ny global 

strategi för utrikes- och säkerhetspolitik, där EU:s utrikesrepresentant betonade att hon 
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välkomnar synpunkter från de nationella parlamenten och Europaparlamentet. I den andra 

plenarsessionen riktade man in sig på hur klimatförändringarna påverkar säkerheten. Tre 

särskilda workshoppar ägde rum parallellt och dessa var inriktade på en mer funktionell 

hantering av migrationsströmmen, en förstärkning av de civila GSFP-uppdragen och 

uppföljningen av sammanfattningen från Europeiska rådets möte om försvaret i juni 2015. 

 

Som en uppföljning av uppmaningen från EU:s utrikesrepresentant att lämna in synpunkter 

och idéer för EU:s nya globala strategi skrev ordföranden för den luxemburgska 

deputeradekammarens delegation vid den interparlamentariska konferensen till samtliga 

nationella parlament och bad om deras synpunkter. Den luxemburgska deputeradekammaren 

sammanställde dessa synpunkter vidarebefordrade dem till EU:s utrikesrepresentant i 

december 2015. 

 

Utöver den interparlamentariska konferensens sammanträden bjuder Europaparlamentets 

utskott för utrikesfrågor ofta in sina motsvarigheter från de nationella parlamenten till 

Bryssel. I december 2014 anordnades ett interparlamentariskt utskottssammanträde om ”EU:s 

externa åtgärdsagenda – västra Balkan.” Vid ett möte i maj 2015 fokuserade man på 

”översynen av politiken för det europeiska grannskapet – utsikterna vid Europeiska rådets 

sammanträde om försvaret i juni 2015” och i november 2015 diskuterade 

parlamentsledamöterna och ledamöterna från Europaparlamentet ämnena ”ombudskrig i 

MENA-regionen och uppföljning av Europeiska rådets sammanträde om försvaret i juni, 

inklusive EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik.” 

 

2.4. De nationella parlamenten i ett europeiskt sammanhang 

 

Under de senaste åren har de nationella parlamenten sammanställt flera förslag till 

förbättring av hur de befintliga befogenheterna ska utövas och lanserat en diskussion om att 

skapa nya instrument för att involvera de nationella parlamenten i EU:s beslutsfattande. 

Europaparlamentet har även presenterat ett förslag till samarbete för tillämpning av EU-

lagstiftning.  

 

Det inkom konkreta förslag från kammare som är mer aktiva inom området, nämligen det 

danska parlamentet, det nederländska representanthuset och Förenade kungarikets överhus. 

Förslagen omfattar en effektivare tillämpning av kontroller av subsidiaritet genom att 

använda ”gult kort”-förfarandet (bland annat genom att utöka tidsperioden från 8 till 12 

veckor och att lägga till en proportionalitetskontroll), undersöka ett så kallat ”grönt kort” som 

skulle göra det möjligt för de nationella parlamenten att lämna förslag till lagstiftning och att 

säkerställa sin roll i kommissionens årsprogram.  

 

Sådana förslag diskuterades först i informella samlingar eller arbetsgrupper där andra 

nationella parlament bjöds in av initiativtagarna för att undersöka möjlig utveckling. Det 

lettiska och luxemburgska Cosac-ordförandeskapet svarade positivt på begäran om att ta upp 

dessa frågor i Cosacs halvårsrapport och att genom att organisera utförliga diskussioner i 

frågan under Cosac-sammanträdena (se kapitel 3.1). 

 

Utöver dessa initiativ från de nationella parlamenten sände Förenade kungarikets 

premiärminister David Cameron i november 2015 en skrivelse till Donald Tusk, Europeiska 

rådets ordförande, om de områden som han skulle vilja förändra. I skrivelsen föreslog 

Förenade kungarikets premiärminister ”en ny sammansättning av grupper med nationella 

parlament som agerar tillsammans för att förhindra oönskade lagstiftningsförslag”, ofta 
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kallade ”röda kort”. Vid sitt möte 18–19 februari 2016 enades Europeiska rådet om ett antal 

arrangemang som bland annat inkluderade en mekanism för de fall där de nationella 

parlamentens ”motiverade yttranden, enligt vilka ett utkast till lagstiftningsakt inte är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen och vilka skickats inom 12 veckor från översändandet 

av utkastet, representerar mer än 55 % av de röster” som tilldelats dem. Dessa arrangemang 

”får verkan samma dag som Förenade kungarikets regering informerar rådets 

generalsekreterare om att Förenade kungariket har beslutat att fortsätta att vara medlem i 

Europeiska unionen.”  

 

Betydelsen av det befintliga fördragsramverket och balansen mellan institutionerna 

Ur Europaparlamentets perspektiv kan det interparlamentariska samarbetet bidra till 

produktiva informationsutbyten, gemensamma undersökningar av frågor, dialoger som 

gagnar båda sidor och att EU:s lagstiftning införlivas på ett smidigare sätt i den nationella 

lagstiftningen. Europaparlamentet har uttryckt sin beredskap för att undersöka alternativ för 

fortsatt utveckling av de verktyg som redan används för tillämpningen av Lissabonfördragets 

protokoll 1 och 2 och för att förbättra dialogen mellan de nationella parlamenten och de 

europeiska institutionerna under förutsättning att detta görs inom ramen för de befintliga 

fördragsbestämmelserna och den övergripande balansen mellan institutionerna på EU-nivå. 

 

Europaparlamentets förslag till samarbete för genomförande av EU-lagstiftning 

För att kunna involvera de nationella parlamenten på ett bättre sätt vid granskning och 

utvärdering av EU:s lagstiftning har Europaparlamentet försökt utarbeta en ny 

samarbetsform. Förhoppningen är att med gemensamma ansträngningar nå en effektivare 

bedömning av om EU-lagstiftningen tillämpas på rätt sätt i praktiken, och om de önskade 

resultaten för medborgarna uppnås, både på europeisk och nationell nivå. I juni 2014 skrev 

Europaparlamentets talman till sina motsvarigheter i de nationella parlamenten och bad dem 

om förslag på ändringar av den befintliga EU-lagstiftningen som ingick i Europeiska 

kommissionens arbetsprogram för 2014. Den första skrivelsen följdes upp av 

Europaparlamentets generalsekreterare i mars och i december 2015 för Europeiska 

kommissionens arbetsprogram för 2015 och 2016.  

 

Informationen i den här ramen bör bidra till att förbereda ”utvärderingar av tillämpning” som 

levererades till berörda utskott inom Europaparlamentet före deras beaktande av det nya 

lagstiftningsförslaget. Hänsyn tas även till annan information från de nationella parlamenten 

vid genomförandet, tillämpningen eller ändamålsenligheten hos EU-lagstiftningen som kan 

hjälpa Europaparlamentet för att skapa mer utförliga ”europeiska tillämpningsutvärderingar.” 

Dessa genomgångar som Europaparlamentet förberett för ledamöter och utskott finns 

tillgängliga för de nationella parlamenten och allmänheten på Europaparlamentets webbplats. 

 

Europaparlamentet är medvetet om skillnaderna i de nationella konstitutionella ramarna och 

att alla nationella parlament inte genomför gransknings- och utvärderingsåtgärder, men är 

ändå övertygat om att den gemensamma informationen om EU-lagstiftningens tillämpning 

och ändamålsenlighet kan ge ovärderligt stöd när beslut ska tas om hur EU-lagstiftningen kan 

förbättras. Därför planerar Europaparlamentet att införa en informell ram som kan möjliggöra 

delning av sådan information på olika sätt, exempelvis genom bilaterala kontakter och 

studiebesök. 

 

Initiativet är ett tydligt sätt att ytterligare förbättra det interparlamentariska samarbetet och 

det administrativa samarbetet mellan förvaltningar och syftar till att förstärka 

kommunikationskanalerna. Idén välkomnades när den presenterades vid sammanträdet för 
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generalsekreterarna från parlamenten i EU i Rom i mars 2015. Även Cosac välkomnade den 

nya idén i bidraget från deras LIII:e konferens som antogs vid sammanträdet i Riga i juni 

2015, och noterade att ”många parlament har uttryckt sin vilja att utbyta bästa praxis och 

idéer med Europaparlamentet i fråga om parlamentarisk kontroll av införlivandet, 

genomförandet och tillämpningen av EU:s lagstiftning, men understryker samtidigt att vissa 

nationella parlament anser att en sådan kontroll hör till det verkställande organets och/eller 

kommissionens behörighet.” Viljan att förbättra samarbetet med Europaparlamentet inom 

utvalda lagstiftningsärenden nämndes också, med en tydlig hänvisning till att ”fördjupa 

samarbetet mellan Europaparlamentets föredragande och de nationella parlamentens 

föredragande.” 

 

En förbättrad europeisk integration: Vägen framåt 

Vid sammanträdet i Rom den 14 september 2015 konstaterade ordförandena för den 

italienska deputeradekammaren, den franska nationalförsamlingen, den tyska förbundsdagen 

och den luxemburgska deputeradekammaren att de är övertygande om att nya åtgärder måste 

vidtas för den europeiska integrationen.  

 

De fyra talmännen från parlamenten undertecknade deklarationen ”Greater European 

Integration: The Way Forward” som betonade att ”ett större, inte ett mindre Europa krävs för 

att hantera de utmaningar som vi står inför, både inom EU och utanför.” I deklarationen 

anges att ”en mer omfattande politisk integration krävs”, att ”en förstärkning av den 

europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) och dess sociala dimension är 

nödvändig” och att ”visionen från unionens grundare måste följas i större utsträckning.” 

 

Under efterföljande månader undertecknades deklarationen av flera andra talmän från 

nationella parlament och Europaparlamentets talman Martin Schulz välkomnade initiativet. I 

skrivande stund förväntas deklarationen att tas upp till diskussion vid konferensen för talmän 

i EU-ländernas parlament 2016 i Luxemburg. 

 

 

3. Institutionaliserade former av samarbete 

 

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

 

Cosac, konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor, hölls för första 

gången i november 1989 i Paris. Som enda interparlamentariska forum att omfattas av 

fördragen (protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen) är Cosac 

unikt. Det nationella parlamentet i medlemsstaten som innehar rådets roterande 

ordförandeskap spelar en avgörande roll för inriktningen av Cosacs arbete. Det bistås av en 

ordförandetrojka där Europaparlamentet är ständig medlem, och får organisatoriskt stöd av 

ett litet sekretariat under ledning av en utstationerad tjänsteman från ett nationellt parlament 

(”ständig medlem”) och med Europaparlamentet som värd. 

 

Under 2014 och 2015 ökade antalet inbjudna huvudtalare från nationella parlament medan 

antalet företrädare från de verkställande organen på EU-nivå och nationell nivå minskade. 

Diskussionerna fick därmed en alltmer interparlamentarisk prägel. Denna utveckling 

förespråkades och uppmuntrades av Europaparlamentet i egenskap av medlem i Cosacs 

”trojka” (det föregående, nuvarande och nästkommande ordförandeskapet, samt 

Europaparlamentet). Det bör understrykas att samtliga ordförandeskap inte enbart strävade 

efter att balansera ämnesval och val av huvudtalare, utan även panelers sammansättning och 
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debatters genomförande. Ledamöter fick möjlighet att delta och interagera under varierande 

sidoevenemang, exempelvis ”ögonkontaktsförfarandet” för livligare utbyten och 

kompletterande presentationer av nationella parlaments initiativ. 

 

Ämnesvalen visade på ordförandeskapens vilja att förorda Cosac som det mest lämpade 

forumet för öppna och inkluderande diskussioner om de viktigaste utvecklingsområdena i EU 

och internationellt. EU:s utrikes- och grannskapspolitik, handel, energipolitik och 

ekonomiska politik stod högt på dagordningen och visade på viljan att bidra till samtal vid 

andra specialiserade interparlamentariska konferenser inom ramen för en balanserad 

samverkan där respektive ansvarsområde erkänns fullt ut för att undvika all form av 

oproduktiv överlappning eller konkurrens. Även 2014 års val till Europaparlamentet och 

femårsjubileet av Lissabonfördragets ikraftträdande påverkade dagordningen. 

 

I linje med en nyligen införd tradition befäste Europaparlamentets delegation en starkare 

närvaro under arbetet med Cosac: under de grekiska, italienska, lettiska och luxemburgska 

ordförandeskapen inbjöds tio parlamentsledamöter av Europaparlamentet (vice talmän, 

utskottsordförande och föredragande) att närvara vid Cosac som huvudtalare och två 

parlamentsledamöter gavs huvudansvaret för att besvara frågor. Deras inlägg och bidrag i de 

efterföljande debatterna gav ovärderliga insikter kring Europaparlamentets hållning i olika 

frågor, från krisen i Ukraina och EU-politiken i Medelhavsområdet och Östeuropa till EU:s 

energi- och handelspolitik eller översynen av Europa 2020-strategin. 

 

Ledamöter av Europaparlamentet deltog även i egenskap av huvudtalare i frågor av 

institutionell karaktär såsom förbindelserna mellan Europaparlamentet och nationella 

parlament, demokratisk legitimitet och europeiskt ledarskap, den överstatliga demokratins 

framtid fem år efter Lissabonfördragets ikraftträdande, Europeiska kommissionens fleråriga 

arbetsprogram och parlamentens roll. Punkterna på plenarsammanträdenas dagordning 

behandlades ofta också i halvårsrapporterna till vilka samtliga nationella parlament bidrar, 

och vars resultat vederbörligen återspeglades i de Bidrag och slutsatser som antogs. 

 

Vid flera tillfällen uttryckte delegationer från nationella parlament sin uppskattning gentemot 

Europaparlamentet för dess ständiga och aktiva stöd i arbetet för makroregional integrering, 

dess avgörande bidrag till den ansenliga förbättringen av sammanhållningspaketet 2014–2020 

och till ingåendet av ett slutgiltigt avtal, samt för dess resolution av den 15 januari 2015 om 

situationen i Ukraina. Dessutom erkändes Europaparlamentets roll i arbetet med kontrollen av 

EU-organ i bidraget från den LII:a Cosac. 

 

Under de senaste åren har företrädare för ett begränsat antal utskott för EU-frågor i nationella 

parlament tagit för vana att via officiella brev eller kortare inlägg informera Cosac om 

resultatet från de gemensamma sammanträdena som anordnas före varje plenarsammanträde i 

Cosac1. Deras synpunkter välkomnades och bidrog vissa gånger till valet av punkter på 

dagordningen. 

 

Cosac reagerade snabbt på viktiga skeenden internationellt genom att anta flera uttalanden 

om situationen i Ukraina. Europaparlamentets vice talman Ramón Luis Valcárcel Sisos 

uttalande vid plenarsammanträdet under den LIII:e Cosac om den ryska federationens nyligen 

                                                 
1 Länderna i Visegrad-gruppen (Ungern, Tjeckien, Polen och Slovakien), ”Parlamentariska Östersjöforumet” 

(Estland, Lettland, Litauen och Polen), slovenska Državni zbor och kroatiska Hrvatski sabor, eller 

Sammanträdet mellan ordförandena i utskotten för EU-frågor i parlamenten i EU Syd. 
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införda inreseförbud för EU-politiker och tjänstemän, justerades och antogs enhälligt i 

plenum. 

 

Förutom djupgående diskussioner om viktig utveckling av EU-frågor, dryftades även Cosacs 

roll och praktiska tillvägagångssätt för att stärka nationella parlaments inflytande i EU:s 

beslutfattande. Detta gjordes på initiativ av Cosacs ordförandeskap eller som svar på 

förfrågan från flera kamrar och de diskussionsresultat som återspeglades i antagna bidrag och 

slutsatser.  

 

Cosac fungerade som en lämplig plattform där flera nationella parlament kort presenterade 

sina idéer och förslag:  

 Rapporten från det danska parlamentets utskott för EU-frågor ”23 rekommendationer 

för att stärka de nationella parlamentens roll i en förändrad europeisk styrelseform 

(51:a ordförandesammanträdet), 

 Rapporten ”Framåt i Europa” om hur det nederländska representanthuset och 

medlemsstaternas parlament skulle kunna få mer inflytande inom europeiskt 

beslutsfattande (51:a plenarsammanträdet),  

 Förenade kungarikets överhus rapport om de nationella parlamentens roll i Europeiska 

unionen (LII:a planersammanträdet),  

 Att förbättra förfarandet med ”gult kort”, utforska ett så kallat ”grönt kort” (utökad 

politisk dialog) och säkerställa nationella parlaments inflytande vad gäller 

kommissionens årliga arbetsprogram stod högt på dagordningarna under både Cosac 

och informella interparlamentariska klustermöten. I undantagsfall presenterades 

resultaten från denna typ av informella möten under Cosacs sammanträden.  

 

En förteckning på teman och huvudtalare från samtliga Cosac-sammanträden under 2014 och 

2015 finns tillgänglig i bilaga I. 

 

Det ”gröna kortet” 

Mot bakgrund av förslaget från ordföranden i det brittiska överhusets särskilda utskott för 

EU-frågor utarbetades det ”gröna kortet” med ett nytt lagstiftningsförfarande i åtanke, 

alternativt ändring eller upphävande av befintlig lagstiftning, inbegripet delegerade akter eller 

genomförandeakter.  

 

Under diskussionerna i Cosac uttrycktes reservationer för det ”gröna kortets” förenlighet med 

fördraget, dess införlivande i nationell lagstiftning och dess påverkan på den institutionella 

balansen. Bidrag från den LIII:e Cosac hänvisar till det ”gröna kortet” som en ”ny form av 

utökad politisk dialog” och betonar nödvändigheten av att det ”gröna kortet” är förenligt med 

befintliga bestämmelser i fördraget och deras interinstitutionella maktbalans. 

 

Överhuset presenterade sitt första förslag om ett grönt kort för livsmedelsavfall, som 

gemensamt undertecknades av 16 av totalt 41 utskottsordförande för EU-frågor i nationella 

parlament och överlämnade det till Europeiska kommissionen den 22 juli 2015. 

Kommissionen noterade uppmaningen att arbeta mer strategiskt med reduceringen av 

livsmedelsavfall och lovade att särskilt uppmärksamma parlamentens förslag. 

 

Sedan dess har förslag om gröna kort presenterats av den franska nationalförsamlingen (om 

beskattning av multinationella företag) och av det lettiska parlamentet (om ändring av 

direktivet om audiovisuella medietjänster).  
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Diskussionen om ”de gröna kortens” tillämpningsområde och förfarande fortsatte i Cosacs 

arbetsgrupp som inrättades under det luxemburgska ordförandeskapet. Gruppens arbete 

bekräftade det stora stödet för denna icke-bindande arbetsform för förbättring och 

samordning av politisk dialog. Vad gäller förfarandefrågor nåddes överenskommelsen om ett 

flexibelt arbetssätt som inte undergräver kommissionens initiativrätt och som fullt ut 

respekterar fördragens bestämmelser om den interinstitutionella maktbalansen. 

 

Förbättring av förfarandet med ”gult kort” 

Slutsatsen från 2014 års konferens för talmän i EU-ländernas parlament uppmanade Cosac att 

”utforska möjligheterna till ett mer effektivt nyttjande av subsidiaritetsprövningar”. 

Resultaten från de informella interparlamentariska klustermötena och Cosacs 

halvårsrapporter försåg Cosac med omfattande information om hur det befintliga 

subsidiaritetsförfarandet kan förbättras. De tre viktigaste punkterna som togs upp var 

utredning av en förlängning av tidsfristen på åtta veckor, utarbetande av informella riktlinjer 

för subsidiaritetsprövningar och förfarandet för motiverade yttranden, förbättring av 

punktlighet och kvalitet för kommissionens svar. 

 

Cosac bjöd in nationella parlament till ett nära samarbete kring utarbetandet av bästa praxis 

och riktlinjer för subsidiaritetsprövningar på frivillig, icke-bindande och informell basis. I 

detta avseende föreslog Cosacs arbetsgrupp för Stärkande av den politiska dialogen genom 

att införa ett ”grönt kort” och förbättra förfarandet med motiverade yttranden (”gult kort”) 

att motiverade yttranden bör hänvisa till aktuellt lagstiftningsförfarande, tydligt ange att 

texten är ett motiverat yttrande, bifoga en översättning eller en sammanfattning av texten på 

engelska och franska, samt en sammanfattning av argumentationen, den rättsliga grunden och 

motiveringen.  

 

Cosac uppmanade kommissionen att undanta EU-institutionernas lediga perioder och 

perioden från mitten av december fram till årsskiftet från subsidiaritetsprövningens tidsfrist 

på åtta veckor som anges i fördragen. Kommissionen ombads också att fortsätta sitt arbete för 

att förbättra kvaliteten och punkligheten för sina svar på motiverade yttranden. 

 

3.2. Konferensen för talmän i EU-ländernas parlament 

 

Konferensen för talmän i EU-ländernas parlament är ett styrande organ för 

interparlamentariskt samarbete och sammanträder varje vår i det land som innehaft rådets 

ordförandeskap under föregående års andra termin. Konferensen för talmän i EU-ländernas 

parlament föregås av ett förberedande möte mellan generalsekreterarna från de deltagande 

ländernas parlament. 

 

Viktig utveckling under 2014 

2014 års konferens för talmän i EU-ländernas parlament anordnades av det litauiska 

parlamentet den 6–8 april i Vilnius. Fokus låg på interparlamentariskt samarbete med 

länderna i det östliga partnerskapet. Företrädare för dessa länder var inbjudna till 

konferensen.  

 

Talmännen uttryckte djup oro över krisen i Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim, 

och uttryckte sitt stöd för Ukrainas suveränitet, självständighet och territoriella integritet. De 

välkomnade undertecknandet av de politiska bestämmelserna i associeringsavtalet mellan EU 

och Ukraina, och uttryckte förhoppningen om att de resterande bestämmelserna skulle 

undertecknas snart därefter. Talmännen underströk den för EU och övriga Europa strategiska 



 

- 19 - 

betydelsen av den europeiska grannskapspolitiken, inbegripet de östliga 

partnerskapsländerna. 

 

Talmännen diskuterade även de nationella parlamentens roll i hanteringen av den ekonomiska 

och finansiella krisens konsekvenser och uttryckte oro över EU:s höga arbetslöshet, med 

särskild betoning på den höga arbetslösheten bland unga.  

Vid utvärderingen av femårsperioden efter Lissabonfördragets ikraftträdande, välkomnade 

talmännen de nationella parlamentens utökade inflytande i EU:s lagstiftningsförfarande och 

noterade att nationella parlament alltmer aktivt har nyttjat sin rätt att lämna in motiverade 

yttranden. De underströk emellertid att ansträngningar måste till för att de nationella 

parlamentens engagemang i EU:s lagstiftningsförfarande ska bli mer konstruktivt, så att de på 

ett positivt sätt kan vara med och utforma EU:s lagstiftning. I detta sammanhang uttryckte de 

sitt stöd för initiativet om politisk dialog som lades fram av Europeiska kommissionens 

ordförande Barroso 2006, och uppmanade den tillträdande kommissionen att fortsätta på 

inslagen väg.  

 

I fråga om interparlamentariskt samarbete på området för frihet, säkerhet och rättvisa, 

uppmärksammade talmännen det fleråriga Stockholmsprogrammets resultat och gjorde 

bedömningen att nya strategiska riktlinjer skulle stärka detta område. De betonade behovet att 

främja det fullständiga genomförandet av den gemensamma migrationspolitiken och EU:s 

insatser vid de yttre gränserna, i syfte att rädda liv till havs och bekämpa människosmuggling, 

samt för att värna solidaritetsprincipen och en rättvis ansvarsfördelning mellan 

medlemsstaterna.  

 

Viktig utveckling under 2015 

Konferensen för talmän i EU-ländernas parlament arrangerades av det italienska parlamentet 

i Rom den 19–21 april 2015. Debatterna fokuserade på tillväxt, grundläggande rättigheter, de 

nationella parlamentens roll i förhandlingen om internationella fördrag och stärkandet av den 

politiska dialogen. Talmännen kom överens om grundläggande principer för arbetsordning 

för den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning 

(”artikel 13”-konferensen, se kapitel 2.2).  

 

Den ekonomiska krisen dominerade diskussionen även om talmännen uppmärksammade att 

den europeiska ekonomin visar tecken på återhämtning. Under diskussionen om åtgärder för 

att ta itu med problemen kom de överens om att få till stånd innovativa lösningar som både 

skulle kunna överkomma strukturella svagheter och på ett optimalt sätt dra nytta av EU:s 

ekonomiska och sociala egenskaper. De välkomnade därför EU-institutionernas nya initiativ, 

i synnerhet investeringsplanen för Europa och förslagspaketet för uppförandet av en 

energiunion.  

 

Under en diskussion om grundläggande rättigheter underströk talmännen att EU är en 

referenspunkt för skyddet av grundläggande rättigheter. De uppmärksammade behovet av 

skärpta och mer robusta regler för övervakningen av skyddsnivån för fundamentala 

rättigheter i medlemsstaterna. Talmännen betonade också vikten av en lämplig rättslig ram 

för skyddet av nationella minoriteters och andra minoriteters, exempelvis romers, 

grundläggande rättigheter. Talmännen följde förberedelsen av en migrationsagenda med 

särskilt intresse. Efter den senaste tidens humanitära tragedier på Medelhavet förväntade de 

sig högsta möjliga ambitionsnivå från kommissionens sida i fråga om inrättandet av 

gemensamma europeiska lösningar präglade av solidaritet och fördelning av ansvar mellan 
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medlemsstater. Dessutom undertecknade talmännen en deklaration om Förstärkning av 

räddningsinsatser i Medelhavet.  

 

Talmännen betonade även de nationella parlamentens potentiellt viktiga roll i förhandlingarna 

om aktuella föreslagna handelsavtal och välkomnade i detta avseende rådets förslag att ge 

kommissionen tillstånd att för första gången någonsin offentliggöra sina förhandlingsmandat. 

De uttryckte sin uppskattning för Europaparlamentets bestämda åtagande att aktivera och 

tillämpa nya ålagda befogenheter i enlighet med Lissabonfördraget. Talmännen slog åter fast 

att nationella parlament måste få möjlighet att utnyttja särskilda befogenheter inom ramen för 

så många frihandelsavtal som möjligt och på ett mer allmänt plan få bättre tillgång till 

information med anknytning till pågående förhandlingar så att de själva kan framföra sina 

inriktningar under förhandlingarna i stället för att deras inflytande begränsas till enbart 

ratificeringsprocessen. 

 

Talmännen noterade att politisk dialog, trots att den inte uttryckligen omnämns i fördragen, 

nu är den främsta kanalen för interaktion mellan nationella parlament och EU-institutionerna. 

Talmännen uppmanade Europeiska kommissionen att förbättra punktligheten för och 

kvaliteten på sina svar på bidragen från nationella parlament, och välkomnade den nya 

kommissionens initiativ, i synnerhet att utöka antalet sammanträden med nationella 

parlament. I detta sammanhang föreslog Europaparlamentets talman Martin Schulz en 

ändring av slutsatserna från sammanträdet, som antogs och fastslog att talmännen också ser 

fram emot stärkandet av politisk dialog och ett förbättrat samarbete mellan 

Europaparlamentet och nationella parlament samt deras respektive föredragande. 

 

Europaparlamentets talman deltog även i förhandlingarna om principer för arbetsordning för 

den interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i 

Europeiska unionen och hjälper till att medla för att komma fram till rättvisa och balanserade 

kompromisser.  

 

 

4. Interparlamentariska sammanträden 

 

4.1. Interparlamentariska sammanträden - mer fokuserade expertutbyten 

 

Under 2014 och 2015 fortsatte tendensen mot mindre, mer fokuserade interparlamentariska 

debatter i Europaparlamentet. Majoriteten av de sammanträden som anordnas i 

Europaparlamentet är nu ”interparlamentariska utskottssammanträden”, som anordnas på 

initiativ av ett eller flera utskott i Europaparlamentet med stöd av direktoratet för 

förbindelser med de nationella parlamenten. Nationella parlament inbjuds ibland också att 

delta vid diskussioner om en specifik punkt på dagordningen under ett ordinarie 

utskottssammanträde.  

 

På grund av valet till Europaparlamentet 2014 anordnades endast sex officiella 

interparlamentariska sammanträden i Europaparlamentet. Tre av dessa var sammanträden 

som äger rum årligen, exempelvis europeiska parlamentsveckan, det väletablerade 

sammanträdet i Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män i samband med internationella kvinnodagen och den årliga diskussionen 

med nationella parlament om förslaget till betänkande om de europeiska 

planeringsterminerna, som äger rum under ett ordinarie utskottssammanträde i 

Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.  
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I februari 2014 organiserade dessutom Miguel Ángel Martinez och Othmar Karas, 

Europaparlamentets dåvarande vice talmän och ansvariga för förbindelserna med nationella 

parlament, ett parlamentariskt forum om nationella EU-parlaments roll i internationellt 

beslutsfattande. I mars 2014 anordnades ett gemensamt utskottssammanträde av utskottet för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och dess motsvarighet i det 

grekiska parlamentet, om framtida prioriteringar i detta politikområde. I december 2014 bjöd 

utskottet för utrikes frågor in nationella parlamentsledamöter till diskussion om ”EU:s agenda 

för yttre åtgärder - västra Balkan”. 

 

Efter valet till Europaparlamentet och sammansättningen av dess utskott, påskyndandes det 

interparlamentariska samarbetet under 2015, då inte mindre än 16 sammanträden med 

nationella parlament anordnades. Detta är det näst högsta antalet under senare år, endast 

överträffat år 2013 då 17 sådana sammanträden anordnades, vilket visar på vikten av att 

Europaparlamentet bidrar till dialogen med sina nationella motsvarigheter.  

 

Förutom de väletablerade sammanträdena som omnämns ovan inbjöd flera utskott för första 

gången på många år till diskussion med nationella parlament, exempelvis utskottet för 

transport och turism i oktober (”Transeuropeiska transportnäten (TEN-T) samt 

gränsöverskridande förbindelser”) och utskottet för kultur och utbildning i december 

(”Utbildning och ungdomspolitik”).  

 

Liksom föregående år utgjorde europeiska parlamentsveckan i Bryssel 2015, med 112 

deltagande parlamentsledamöter från nationella parlament, det största interparlamentariska 

mötet i sitt slag och beskrivs mer utförligt i kapitel 2.2 i denna rapport. I deltagarantal räknat 

efterföljdes detta resultat av sammanträdet i mars i utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet om klimatkonferensen i Paris (”Från FN:s 21:a 

klimatförändringskonferens i Paris (COP 21) till 2050: en färdplan mot ett innovativt, 

koldioxidsnålt och resurseffektivt Europa”) med 47 deltagande nationella 

parlamentsledamöter och 44 ledamöter av Europaparlamentet, diskussionen i juni i det 

särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande 

effekt (”Aggressiv skatteplanering och demokratisk kontroll: de nationella parlamentens 

roll”), med 39 deltagande nationella parlamentsledamöter och 42 ledamöter av 

Europaparlamentet och sammanträdet i september i utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, ”Migration (mot bakgrund av situationen i 

Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration)” med 37 nationella 

parlamentsledamöter och 47 ledamöter av Europaparlamentet. 

 

Exempel på andra, mer specialiserade möten för särskilda målgrupper var en workshop om 

”gränsöverskridande verksamhet inom EU” som anordnades av utskottet för rättsliga frågor i 

februari, en utfrågning i utskottet för framställningar om ”rätten att inge framställningar” i 

juni, och ett interparlamentariskt utskottssammanträde i utskottet för utveckling om ”icke 

uppnådda millennieutvecklingsmål och genomförandet av de nyligen antagna målen för 

hållbar utveckling” i oktober. 

 

Sammantaget sammanförde Europaparlamentets interparlamentariska sammanträden i 

Bryssel 279 ledamöter av Europaparlamentet och 296 nationella parlamentsledamöter under 

2014. Motsvarande siffra 2015 var 561 ledamöter av Europaparlamentet och 499 nationella 

parlamentsledamöter.  
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En förteckning över interparlamentariska sammanträden under ledning av 

Europaparlamentets utskott under 2014 och 2015, liksom utförlig statistik finns tillgängliga i 

bilaga II. 

 

Europaparlamentets avdelningar anordnar även sammanträden och utbyten med sina 

administrativa motsvarigheter i de nationella parlamenten. Exempelvis kallade 

Europaparlamentets direktorat för demokratistöd, som bistår vid valövervakning och med 

kapacitetsuppbyggnad, i januari 2015 till möte i Bryssel med de tjänstemän i nationella 

parlament som arbetar med dessa områden. 

 

4.2. Bilaterala besök – ett flexibelt och effektivt format 

 

Bilaterala besök möjliggör en mer informell och fokuserad dialog och anordnas oftast på 

initiativ av det besökande nationella parlamentet eller parlamentariska kammaren. 

Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten 

tillhandahåller en rad skräddarsydda tjänster till Europaparlamentets och de nationella 

parlamentens utskott, organ och avdelningar. Det rör sig om allt från rådgivning om 

utveckling av de mest intressanta programmet för sammanträden, till tillhandahållande av 

logistiskt stöd, sammanträdeslokaler och tolkning. 

 

På grund av valet till Europaparlamentet anordnades endast 20 besök från nationella 

parlament till Europaparlamentet under första halvåret 2014, med stöd av direktoratet för 

förbindelser med de nationella parlamenten. Under andra halvåret 2014 ökade antalet besök 

på både politisk och administrativ nivå snabbt. 31 av dessa besök anordnades med stöd från 

direktoratet. 

 

Under 2015 sköt emellertid antalet besök anordnade med stöd från direktoratet (91 stycken) i 

höjden vilket synliggjorde den allt större betydelsen av interparlamentariskt samarbete. 

Deltagarna och innehållet under besöken vittnar om både bredd och djup inom ramen för de 

senaste årens interparlamentariska samarbete: Från talmännen i nationella parlament och 

kamrar – exempelvis besöken från det nederländska representanthusets talman i september 

2014, den franska senatens talman i april 2015, eller den italienska deputeradekammarens 

talman i december 2015 – till utskotts- och utskottsordförandes arbetsbesök inom ramen för 

en lång rad politikområden – från inrikes frågor till miljö eller utveckling och många fler – 

till ett stort antal besök från tjänstemän i nationella parlament med varierande bakgrund och 

erfarenhet av det parlamentariska arbetet. 

 

En utförlig förteckning av alla besök från nationella parlament till Europaparlamentet som 

anordnades under 2014 och 2015 med stöd av direktoratet för förbindelser med de nationella 

parlamenten finns tillgänglig i bilaga III. 

 

4.3. Videokonferenser 

 

Videokonferenser möjliggör många tillfällen till interparlamentariskt samarbete. De senaste 

två åren har Europaparlamentets administrativa enheter utvecklat en teknisk lösning som 

möjliggör videokonferenser med bra bild- och ljudkvalitet och tolkning på flera språk. 

 

Videokonferenser blir alltmer populära inom ramen för interparlamentariskt samarbete. 

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten arbetar i nära samarbete med 

kompetenta tekniska och administrativa enheter i Europaparlamentet för att säkerställa att 
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officiella organ och parlamentsledamöter tillhandahålls bästa möjliga tjänster. Under 2013 

och 2014 kartlade Europaparlamentet vilken videokonferensteknik som fanns tillgänglig i de 

nationella parlamenten. Kartläggningen visade att fler än hälften av de nationella 

parlamentariska kamrarna hade tillgång till videokonferensteknik.  

 

Denna nya teknik kan vara ett verktyg för interparlamentariskt samarbete på många olika sätt. 

Exempelvis kan parlamentariker fortsätta diskutera en särskild fråga över tid eller anordna 

diskussioner om aktuella frågor utan att det kräver långdragna logistiska förberedelser. Några 

praktiska exempel från de senaste två åren:  

 De italienska ledamöterna i Europaparlamentet använde sig av videokonferensteknik 

för att hålla kontakten med det italienska parlamentet under förberedelserna för det 

italienska ordförandeskapet under det andra halvåret 2014.  

 Under förhandlingarna i februari 2014 om den gemensamma resolutionsmekanismen 

för banker, diskuterade finansutskottet i tyska förbundsdagen denna viktiga fråga med 

Europaparlamentets föredragande och skuggföredragande via videokonferens.  

 I oktober 2015 anordnade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor en diskussion om migrationskrisen med 

den franska nationalförsamlingens utskott för EU-frågor.  

 Europaparlamentet och det nederländska parlamentet använde sig också av 

videokonferensteknik för att förbereda den interparlamentariska konferensen om 

stabilitet, ekonomisk samordning och styrning inom Europeiska unionen i februari 

2016. 

 

Dessa är bara några exempel på hur denna nya teknik kan komplettera traditionella metoder 

för interparlamentariskt samarbete. Även om videokonferenser aldrig fullt ut kan ersätta ett 

personligt möte har de blivit ett användbart verktyg vars fulla potential ännu inte har 

utforskats till fullo. 

 

 

5. Förvarningsmekanismen och den informella politiska dialogen 

 

Protokoll nr 2 som är fogat till EU-fördragen föreskriver en översynsmekanism, den s.k. 

mekanismen för tidig varning, som inbegriper de nationella parlamenten, gällande 

föreslagen lagstiftning som inte omfattas av Europeiska unionens exklusiva behörighet. 

Mekanismen innebär att nationella parlament kan granska EU:s förslag till lagstiftningsakter 

inom åtta veckor efter att förslaget översänts och avge ett ”motiverat yttrande” om de anser 

att ett EU-lagstiftningsförslag inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Protokollet 

föreskriver ett förfarande för obligatorisk omprövning av den institution som utfärdat 

lagstiftningsförslaget, normalt kommissionen, när antalet mottagna motiverade yttranden 

överskrider en fastställd gräns (kallas i dagligt tal ”gula” och ”orange” kort). 

Dessutom kräver protokoll nr 1, fogat till EU-fördragen, att samrådsdokument (grönpapper, 

vitpapper och meddelanden) ska översändas direkt av Europeiska kommissionen till 

nationella parlament. Nationella parlament framlägger ofta synpunkter också om dessa 

dokument, detta kallas i Europaparlamentet i dagligt tal ”informell politisk dialog”.  

 

Mekanism för tidig varning 

De skriftliga inlagorna från nationella parlament om förslag till lagstiftningsakter behandlar i 

merparten av fallen mera än subsidiaritetsaspekten, eftersom man diskuterar förslagens 

konkreta fördelar. I Europaparlamentet kallas dessa inlagor ”bidrag”.  
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Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande i december 2009, har över 500 utkast till 

lagstiftningsakter översänts till de nationella parlamenten för granskning enligt villkoren i 

protokoll nr 2. De nationella parlamenten svarade med att sända in över 2 000 inlagor. Av 

dessa var endast cirka 300 (cirka 15 %) motiverade yttranden avseende ett åsidosättande av 

subsidiaritetsprincipen, medan det stora flertalet av dem (cirka 85 %) var bidrag som berörde 

förslagens sakinnehåll.  

 

Det här visar att de nationella parlamenten inte har använt mekanismen för att fördröja 

lagstiftningsprocessen på EU-nivå. Hittills har de nationella parlamenten endast två gånger 

nått den gräns som krävs för att översynsförfarandet med ”gult kort” ska tillämpas: År 2012 

gällande ”Monti II”-förslaget om strejkrätten, som kommissionen sedan drog tillbaka (dock 

inte under hänvisning till subsidiariteten), och 2013 gällande förslaget om inrättande av en 

europeisk åklagarmyndighet, där kommissionen höll fast vid sitt förslag.  

 

Antalet nya utkast till lagstiftningsakter minskade avsevärt under 2014 och 2015, först på 

grund av övergångsperioden i anknytning till Europaparlamentsvalet och sedan som ett 

resultat av nya Europeiska kommissionens fokuserade politiska program. Detta i sin tur ledde 

till minskning av antalet inlagor från nationella parlament mottagna av Europaparlamentet. 

Under 2014 översände de nationella parlamenten 13 motiverade yttranden och 138 bidrag, 

och under 2015 avgav de 8 motiverade yttranden och 82 bidrag.  

 

Under de senaste åren har vissa nationella parlament, som tidigare nämndes, lagt fram förslag 

för att förbättra mekanismen för tidig varning, till exempel genom att förlänga den åtta 

veckor långa tidsfristen eller genom att tillägga en kontroll av proportionalitetsprincipen. 

Europaparlamentet inkluderade sin egen utvärdering av mekanismen i resolutionen av den 

16 april 2014 om förbindelser mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten 

(”Casini-betänkandet”). I resolutionen anger Europaparlamentet, bland annat att man anser 

”att mekanismen för tidig varning bör ses och användas som ett bland flera instrument för att 

säkerställa ett verkningsfullt samarbete mellan EU-institutionerna och de nationella 

institutionerna”, att man ”gläds åt att denna mekanism i praktiken även används som en kanal 

för samråd och samarbetsinriktad dialog mellan de olika institutionella nivåerna inom EU:s 

flernivåsystem” och ”att institutionerna först och främst bör betrakta de nationella 

parlamentens motiverade yttranden som en möjlighet att få en klarare bild av hur man bäst 

uppnår lagstiftningsakternas mål. Kommissionen uppmanas att snabbt och utförligt besvara 

de motiverade yttranden och bidrag som skickas av de nationella parlamenten”. 

 

Detaljerad statistik om motiverade yttranden och bidrag som mottagits inom ramen för 

mekanismen för tidig varning 2014 och 2015 finns i bilaga IV. 

 

Informell politisk dialog 

Under 2014 och 2015 fortsatte de nationella parlamenten att aktivt använda sig av den 

”informella politiska dialogen”. Genom denna – som namnet antyder, informella – kanal, 

lägger de fram sina synpunkter på lagstiftningsärenden som omfattas av Europeiska unionens 

exklusiva behörighet och därför inte berörs av mekanismen för tidig varning, och på en 

mängd olika dokument som inte är lagstiftningshandlingar, till exempel Europeiska 

kommissionens samrådsdokument. Sedan 2009 har Europaparlamentet tagit emot 1 400 

sådana bidrag från nationella parlament, dessa har publicerats på Europaparlamentets 

intranät.  
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Europaparlamentets initiativ – reform av europeiska unionens vallag 

Den 11 november 2015 antog Europaparlamentet ett förslag till rådets beslut om antagande 

av bestämmelserna om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet (2015/0907(APP)), och överförde det sedan till EU-medlemsstaternas 

nationella parlament.  

På initiativ av de nederländska generalstaternas andra kammare, riktade en grupp av 

nationella parlament ett brev till Europaparlamentets talman, där de uttryckte sin oro över 

bristande kommunikation ifråga om överförandet av förslaget. I sitt genmäle bemötte talman 

Schulz denna oro och beskrev överföringsprocessen i detalj.  

 

När denna rapport skrivs har, dessutom, sexton nationella parlament eller parlamentariska 

kamrar reagerat på Europaparlamentets förslag: Brittiska underhuset och överhuset, 

finländska riksdagen, franska nationalförsamlingen, franska senaten, irländska parlamentet, 

litauiska parlamentet, luxemburgska deputeradekammaren, nederländska senaten, 

nederländska generalstaternas andra kammare, polska sejmen och senaten, rumänska 

deputeradekammaren, svenska riksdagen, tjeckiska deputeradekammaren, tjeckiska senaten.  

 

I sina svar till de nationella parlamenten tackar Europaparlamentets talman Martin Schulz 

dem för deras inlagor och anger att han överlämnat deras inlagor till det behöriga utskottet 

och understryker att han är övertygad om att de kommer att utgöra ett viktigt underlag för 

fortsatta överväganden. Talmannen skriver att en öppen dialog om detta viktiga ämne 

kommer att föras vid mötet med temat ”Att stärka Europeiska unionen” (Strengthening the 

European Union) vid nästa konferens för talmän i EU-ländernas parlament i Luxemburg den 

22–24 maj 2016, och betonar att han och hans kollegor ser fram emot att få fortsätta den 

värdefulla dialogen om denna fråga med de nationella parlamenten under kommande 

månader. 

 

 

6. Hjälpmedel för informationsutbyte och nätverksarbete 

 

6.1. Interparlamentariskt informationsutbyte i EU-frågor (Ipex) 

 

På webbplatsen Ipex (Interparliamentary EU Information Exchange) utbyter parlamenten i 

Europeiska unionen EU-relaterade dokument och information. Ipex inrättades som svar på 

en rekommendation från EU-talmanskonferensen i Rom 2000 och invigdes under EU-

talmanskonferensen i Köpenhamn 2006. Sedan dess har de nationella parlamenten i EU, 

Europaparlamentet och kandidatländerna samt Europaparlamentet bidragit genom att ladda 

upp information kopplad till EU-frågor. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande i december 

2009, lanserades webbplatsen i juli 2011 för att möta de kommande utmaningarna. 

 

Under de senaste två åren har Ipex förstärkt sin position som centralt verktyg för 

interparlamentariskt samarbete. Fortlöpande små förbättringar har gjort Ipex alltmer 

tillförlitligt som databas och som nätverk för informationsutbyte mellan parlamenten i EU. 

Uppmärksamhet fästes särskilt på nätverksbyggande och på de som använder Ipex. Med 

tanke på detta hölls möten för att främja Ipex, i några nationella parlament och i 

Europaparlamentet, och en första konferens för Ipex användare ordnades i Köpenhamn i 

januari 2015.  

 

Under dessa två år innehades ordförandeskapet av det litauiska parlamentet och av den 

italienska deputeradekammaren. Huvuddragen under dessa två ordförandeskap var de nya 
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Ipex-riktlinjerna som antogs vid EU-talmanskonferensen i Rom i april 2015, och den första 

konferensen för användare av Ipex (IPEX Users Conference) i Köpenhamn där man 

diskuterade Ipex roll och ett flertal förbättringar av webbplatsen. De nya riktlinjerna medför 

ett system med roterande ordförandeskap i styrelsen, något som ger alla parlament och 

parlamentariska kamrar möjlighet att inneha ordförandeposten och kunna få en starkare 

känsla av delaktighet i driften av Ipex. 

 

Diskussionen om Ipex roll inleddes under det litauiska Ipex-ordförandeskapet. Den allmänna 

uppfattningen var att informationsutbytet borde utvidgas till all EU-relaterad verksamhet och 

att nätverksskapande borde förstärkas genom att använda alla verktyg i Ipex, till exempel ”ad 

hoc”-forumet och avdelningen ”Nyheter från parlamenten”. Vid sina årliga möten 2014 och 

2015 gav generalsekreterarna från parlamenten i EU sitt stöd och erkännande till de 

ansträngningar som alla parlament gjort för att göra Ipex till ett tillförlitligt parlamentariskt 

verktyg.  

 

Ipex-användarkonferensen avslöjade betydelsen av främjande aktiviteter bland 

parlamentspersonal och utskott. I detta sammanhang visade sig korrespondenternas roll vara 

mycket viktig. Mot den bakgrunden ägnades det årliga korrespondentmötet som hölls i Wien 

i november 2015 i huvudsak åt att förstärka och förbättra nätverksskapandet, och åt frågan 

om hur man ska utveckla och genomföra slutsatserna från EU-talmanskonferensen 2015 samt 

förbättringsförslagen som användarkonferensen i Köpenhamn resulterade i.  

 

I Ipex finns nu över 70 000 sidor från nationella parlament, som innehåller information om 

relaterad granskning av över 10 000 dokument från EU-institutioner och med anknytning till 

över 8 500 beslutsförfaranden. Under år 2015 var det totala antalet rättsliga och icke-rättsliga 

dokument i Ipex 805 (2014: 933). 

 

Under 2015 besöktes Ipex-webbplatsen av 234 480 unika besökare. Detta är en minskning 

jämfört med 2014, men siffran ligger ändå långt över de nivåer som registrerades under åren 

2012 och 2013 (2014: 281 592, 2013: 201,538, 2012: 70,505). Antalet sidbesök 2015, nästan 

7 miljoner, följde samma ökningsmönster som 2012 och 2013, en siffra som endast 

överträffas av förra årets rekordresultat (2014: 10 515 505 besökta sidor, 2013: 5.364.448, 

2012: 4.969.713).  

 

6.2. Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP) 

 

CERDP förvaltas gemensamt av Europaparlamentet och Europarådets parlamentariska 

församling, dess medlemmar är 66 parlamentariska kamrar (inklusive 41 i Europeiska 

unionen) från 54 länder, och EU-institutioner. Nästan 120 korrespondenter och 

tillförordnade korrespondenter företräder sina respektive parlament i nätverket och bidrar 

till CERDP:s huvudverksamhet som består av ett intensivt utbyte av information och bästa 

praxis.  

 

Under de senaste två åren har CERDP förblivit en unik källa till jämförande information i 

Europa. CERDP:s huvudsakliga verksamhet består av seminarier och förfrågningar för 

jämförande ändamål ifråga om lagstiftningsmässiga och parlamentariska ärenden. CERDP:s 

seminarier anordnas av medlemsparlamenten och äger vanligtvis rum fem till sex gånger om 

året. CERDP:s sekretariat, som en del av Europaparlamentets direktorat för förbindelser med 

de nationella parlamenten, står till tjänst med ständigt logistiskt stöd för att ordna 

evenemangen. 
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I april 2015 anordnade Europaparlamentet ett CERDP-seminarium för första gången på 

länge. Europaparlamentets tre generaldirektorat för innovation och tekniskt stöd, för 

kommunikation och för parlamentets ledning organiserade tillsammans det trettonde 

”Parli@ments on the Net”-seminariet under titeln ”Kommunikation, digitalisering av 

processer och öppenhet i parlamenten”. Mer än 80 experter från nationella parlament deltog i 

evenemanget, som fick väldigt positiv feedback. 

 

Vad gäller förfrågningar om information för jämförande ändamål, lämnade CERDP:s 

medlemsparlament under 2014 in totalt 268 förfrågningar till nätverket, om 

lagstiftningsmässiga och parlamentariska ärenden. Denna siffra överträffades 2015 när det 

inkom 287 förfrågningar, vilket närmade sig 2012 års rekordantal. År 2014 gav 

förfrågningarna upphov till 6 606 svar, motsvarande siffra 2015 var 6 530. Siffrorna bekräftar 

det kontinuerliga informationsbehov som parlamentens ledamöter och enheter ger uttryck för, 

men innebär också en avsevärd arbetsbörda för nätverket.  

 

Europaparlamentet är CERDP:s största ekonomiska bidragsgivare vad gäller personal, 

reseersättningar till vissa medlemsparlament och upprätthållande av CERDP:s webbplats. I 

gengäld är Europaparlamentet mycket beroende av nätverket när tjänsteenheterna behöver 

information och bästa praxis.  

 

Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten i egenskap av 

kontaktpunkt förser tjänsteenheterna med stöd för att utarbeta förfrågningar. Under 2014 

lämnade direktoratet in fem förfrågningar till nätverket, varav två handlade om parlamentens 

bästa praxis ifråga om lobbyverksamhet. År 2015 skedde en märkbar ökning av antalet 

förfrågningar från Europaparlamentet, då inlämnades sammanlagt 13 förfrågningar. 

Utvecklingen kan förklaras av en ökad medvetenhet i parlamentet och av vissa 

nyckelklienters ständiga användning av CERDP-tjänster. Av dessa 13 förfrågningar handlade 

två om förvaltning av EU-parlamentsledamöternas ekonomiska intressen, och två berörde 

upphävandet av deras immunitet. Förfrågningar om mått och om strategisk planering i 

parlamenten lämnades in i anknytning till programmet Strategic Execution Framework. En 

förfrågan om konsekvensbedömning i parlamenten måste betraktas som ett bidrag till 

strävandena att komplettera lagstiftningscykeln. En förfrågan om robotteknikens rättsliga 

aspekter kan ses som ett försök att identifiera andra parlament i Europeiska unionen som 

också arbetar med liknande frågor, för att få till stånd ett mera detaljerat informationsutbyte. 

 

I ett antal fall kontaktades direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten av 

Europaparlamentets andra tjänsteenheter för att ge information om nationella parlament, 

något som kunde ske med data som lagras på CERDP:s webbplats.  

 

År 2014 samordnade direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten 21 svar från 

Europaparlamentet, på förfrågningar från andra parlament, mest i fråga om administrativa 

och förfarandemässiga ärenden. 20 bidrag lämnades in 2015, återigen om många olika 

ämnen.  

 

Dessutom utvecklades CERDP:s webbplats ytterligare. Under 2014 inriktades arbetet 

mestadels på genomförandet av resultaten i ”projektet för jämförande parlamentarisk data”. 

Sedan 2015 samlar nya ”parlamentariska faktablad” gällande varje parlament på ett och 

samma ställe all tillgänglig nyckelinformation, kontakter, förfrågningar och svar. Detta gör 

det möjligt att inhämta sådan information, som inte kan hittas någon annanstans. 
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Spotlight on Parliaments in Europe (Fokus på parlamenten i Europa) 

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten lanserade under 2014 också en 

ny informationstjänst kallad ”Spotlight on Parliaments in Europe” (Fokus på parlamenten i 

Europa). Målet med initiativet är att i högre grad dra nytta av den stora mängd information 

som lagras i CERDP-databasen och att informera, inte bara Europaparlamentets ledamöter 

utan även särskilda målgrupper i Europaparlamentet, om ärenden i nära anknytning till deras 

respektive arbetsområden. ”Spotlight”-tjänsten sammanfattar resultaten av valda jämförande 

förfrågningar som utbyttes mellan parlamenten inom CERDP. Åtta publikationer med högst 

fyra sidor vardera har utgivits sedan oktober 2014 om ärenden såsom EU-parlamentarikernas 

rätt att delta i sina respektive nationella parlament eller listorna över säkra ursprungsländer 

enligt EU-medlemsstaternas lagstiftning i asylfrågor. Den respons som gavs vid lanseringen 

av projektet var positiv och uppmuntrande.  

 

En detaljerad förteckning över CERDP:s möten, jämförande förfrågningar från 

Europaparlamentet och en översikt av de publikationer från ”Spotlight on Parliaments in 

Europe” som utgivits under 2014 och 2015 finns i bilaga V. 

 

6.3. Andra verktyg  

 

Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten arbetar 

ständigt med att förbättra de verktyg som Europaparlamentets ledamöter och personal har 

tillgång till för informationsutbyte och samarbete med nationella parlament. Se nedan några 

exempel på arbete som direktoratet utfört under 2014 och 2015. 

 

Connect – Europaparlamentets databas över dokument från nationella parlament 

Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten förvaltar 

databasen Connect på Europaparlamentets intranät, en databas som innehåller alla EU-

relaterade dokument som nationella parlament officiellt överfört till Europaparlamentet sedan 

2010.  

 

För närvarande har Europaparlamentets ledamöter, assistenter, politiska grupper, 

utskottssekretariat och andra tjänstemän från Europaparlamentet, samt de nationella 

parlamentens representanter, tillgång till databasen på Europaparlamentets intranät på 

adressen http://www.connect.ep.parl.union.eu.  

 

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten lanserade 2014 ett stort IT-

projekt för att flytta databasen Connect från Europaparlamentets intranät till dess för 

allmänheten tillgängliga webbplats, http://www.europarl.europa.eu/relnatparl. Enligt planerna 

kommer den nya databasen att vara tillgänglig i slutet av 2016 eller början av 2017.  

 

Program till stöd för ”ordförandeparlamentet” 

Europaparlamentet har ständigt arbetat för att främja utökat samarbete mellan sin 

administration och de nationella parlamentens administration. Samarbete och utbyte mellan 

parlamenten intensifieras i den förberedande fasen av varje ordförandeskaps parlamentariska 

dimension. När parlamentet i ett land som för första gången innehar det roterande 

ordförandeskapet i Europeiska rådet skriftligen begär Europaparlamentets stöd för att 

förbereda verksamheten inom ramen för ordförandeskapets parlamentariska dimension, kan 

Europaparlamentet bidra till programmets kostnad tillsammans med ifrågavarande parlament, 

inom gränserna för sund ekonomisk förvaltning. 

 

http://www.connect.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten samtyckte under åren 2014 och 

2015 till ett sådant stödprogram för de lettiska och slovakiska parlamenten. I syfte att bidra 

till en lyckad parlamentarisk dimension av det lettiska ordförandeskapet, ordnades flera besök 

för ledamöter från det lettiska parlamentet, jämsides med studiebesök av experter från det 

lettiska parlamentet till Europaparlamentets utskott och tjänsteenheter. Dessutom gav 

Europaparlamentet sitt samtycke till förflyttning av en lettisk tjänsteman inom 

Europaparlamentet till Cosacs sekretariat som företrädare för det lettiska Cosac-

ordförandeskapet under ett 18-månadersmandat.  

Liknande aktiviteter för både ledamöter och parlamentspersonal ordnades i november 2015 

för att förbereda det slovakiska ordförandeskapet. Med utgångspunkt i den tidigare 

förflyttningen som visat sig vara givande och till ömsesidig nytta, godkände 

Europaparlamentet det slovakiska parlamentets begäran om förflyttning av en slovakisk 

tjänsteman inom Europaparlamentet till Cosacs sekretariat under det slovakiska Cosac-

ordförandeskapet. 

 

Katalog över motsvarande utskott (CorCom) 

Europaparlamentets katalog över motsvarande utskott är en unik, användarvänlig databas 

som innehåller information om alla utskott i de nationella parlamenten och i 

Europaparlamentet. 

 

Även om det interparlamentariska samarbetet intensifierats under de senaste åren, var det 

fortfarande ibland en utmaning att identifiera förbindelserna mellan 41 nationella 

parlamentariska kamrar. Det är därför direktoratet för förbindelser med de nationella 

parlamenten 2014 helt reviderade den gamla ”katalogen för motsvarande utskott” och 

lanserade detta unika, användarvänliga verktyg.  

 

Europaparlamentets ledamöter, assistenter, politiska grupper, utskottssekretariat och andra 

tjänstemän från Europaparlamentet har nu tillgång till den nya katalogen på 

Europaparlamentets intranät på adressen http://www.corcom.ep.parl.union.eu, där de snabbt 

kan generera en förteckning över utskott i alla nationella parlament vars politiska 

ansvarsområde motsvarar ett visst utskott i Europaparlamentet, inklusive namnen på 

motsvarande kommittéordförande, sekretariatets kontaktuppgifter, länkar till utskottets 

webbplatser, etc. 

 

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten ansvarar för driften av katalogen, 

men uppgifterna i sig ges av de nationella parlamentens representanter i Bryssel. Även om 

man gjort allt för att identifiera de utskott från nationella parlament som närmast motsvarar 

Europaparlamentets kommittéer, är det viktigt att komma ihåg att de nationella parlamentens 

utskott inte alltid är direkt jämförbara. 

 

De nationella parlamentens representanter i Bryssel har åtkomst till katalogen från datorerna i 

sina kontor i Europaparlamentet.  

 

Målet är, som alltid i interparlamentariskt samarbete, att sammanföra rätt människor vid rätt 

tidpunkt, gällande rätt fråga. 

 

De nationella parlamentens representanter i Bryssel 

Direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten står värd för de nationella 

parlamentens representanter i Bryssel, och förser dem med kontor, sammanträdeslokaler och 

IT-infrastruktur. Idag har alla EU:s medlemsstater en representant från sitt parlament, i 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu/
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Bryssel. En uppdaterad förteckning över representanter finns under ”National Parliament 

contacts” på adressen http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html.  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html
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BILAGOR 

 

 

 

 

BILAGA I – Cosac-sammanträden – ämnen och huvudtalare 

 

Evenemang Ämnen Huvudtalare/paneldeltagare 
Cosac-ordförandesammanträde 

Aten den 26–27 juni 2014 
 Att återförena EU med 

medborgarna: institutionernas 

roll 

 

 Diskussion om förbindelser 

Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten 

 

 

 Prioriteringar för det grekiska 

ordförandeskapet för 

Europeiska unionens råd 

 Maroš Šefčovič, vice ordförande för 

Europeiska kommissionen med ansvar för 

kontakter mellan institutionerna och 

administration 

 

 Carlo Casini, ordförande för 

Europaparlamentets utskott för 

konstitutionella frågor, parlamentets 

föredragande för förbindelserna mellan 

Europaparlamentet och de nationella 

parlamenten 

 

 Evangelos Venizelos, vice premiärminister, 

Greklands utrikesminister 

Plenarsammanträde för LI-Cosac i 

Aten den 15–17 juni 2014 

 

 Det nuvarande läget för det 

grekiska ordförandeskapet i 

Europeiska unionens råd 

 

 Utmaningar för EU: krisen i 

Ukraina 

 

 

 demokratisk legitimitet och 

europeiskt ledarskap: dagen 

efter valet till 

Europaparlamentet 

 

 

 

 

 

 Möte i Cosacs kvinnoforum 

 

– Kvinnokapitalet mot 

bakgrund av den ekonomiska 

och finansiella krisen 

– Den ekonomiska och 

finansiella krisen: hur kvinnor 

påverkas 

 

– Integration av ett 

jämställdhetsperspektiv i EU:s 

tillväxtstrategi 

 

 

 Ett nytänkande av den 

europeiska 

sysselsättningsstrategin 

 

 Investering i europeiska 

 Greklands premiärminister Antonis Samaras 

 

 

 Elmar Brok, ordförande för 

Europaparlamentets utskott för 

utrikesfrågor 

 

 Miguel Angel Martínez Martínez, vice 

talman för Europaparlamentet, ansvarig 

för förbindelserna med de nationella 

parlamenten, Constantinos Tassoulas, 

parlamentsledamot, ordförande för 

Konstantinos Karamanlis Institute for 

democracy, Grekland 

 

 

 

 

 Aikaterini Sidiropoulou-Papakosta, 

ordförande för den särskilda ständiga 

kommittén för jämställdhet, unga och 

mänskliga rättigheter vid det grekiska 

parlamentet 

 

 

 Prof. Marija Aušrinė Pavilionienė, 

parlamentsledamot, det litauiska parlamentets 

samordnare för Cosacs kvinnoforum 

 

 

 Lászlo Andor, kommissionsledamot med 

ansvar för sysselsättning, sociala frågor och 

delaktighet 

 

 Paulo Mota Pinto, ordförande för utskottet för 

EU-frågor vid Portugals parlamentariska 
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ungdomar: vägen ut ur den 

ekonomiska krisen 

 

 Ungdomsgarantisystemet 

Bästa metoder 

 Uppmuntra kreativitet och 

ungt företagande 

 

 

församling 

 

 Silvia Modig, ledamot av den finska 

riksdagen 

 

 Zanda Kalniņa-Lukaševica, ordförande för 

utskottet för EU-frågor vid det lettiska 

parlamentet 

Cosac-ordförandesammanträde 

Rom den 17–18 maj 2014 

 

 Det italienska 

ordförandeskapets 

prioriteringar och utsikter för 

Europeiska unionen efter valet 

till Europaparlamentet 

 

 

 

 Europeiska struktur- och 

investeringsfonder 2014–2020 

 

 Sandro Gozi, understatssekreterare till 

ordförandeskapet för ministerrådet med 

ansvar för EU-frågor, Maroš Šefčovič, vice 

ordförande för Europeiska kommissionen 

med ansvar för interinstitutionella 

förbindelser och förvaltning 

 

 Graziano Delrio, understatssekreterare till 

ordförandeskapet för ministerrådet med 

ansvar för regional sammanhållningspolitik 

och idrott, Johannes Hahn, 

kommissionsledamot med ansvar för 

regionalpolitik 

LII Cosac 

Rom den 30 november–  

2 december 2014 

 

 Det nuvarande läget för det 

italienska ordförandeskapet i 

Europeiska unionens råd 

 

 Den överstatliga demokratins 

framtid fem år efter 

Lissabonfördragets 

ikraftträdande: Vilken roll har 

Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten? 

 

 

 

 

 

 Översyn av Europa 2020-

strategin: tillväxt, 

sysselsättning, konkurrenskraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utsikter för den europeiska 

integrationen: 

Europeiska unionens globala 

roll och hur unionen för ut sin 

politik i Medelhavsområdet 

och östra Europa 

 

 

 

 

 Demokratisk kontroll av EU-

 Matteo Renzi, ordförande för det italienska 

ministerrådet 

 

 Frans Timmermans, förste vice ordförande för 

Europeiska kommissionen, 

Danuta Maria Hübner, ordförande för 

Europaparlamentets utskott för 

konstitutionella frågor, Lord 

Timothy Boswell, ordförande för det särskilda 

EU-utskottet vid det brittiska överhuset, 

Marc Angel, ordförande för utskottet för 

utrikesfrågor och EU-frågor, Chambre des 

Députés, Luxemburg 

 

 Italiens ekonomi- och finansminister 

Pier Carlo Padoan, Danielle Auroi, 

ordförande för EU-utskottet, Assemblée 

nationale, Frankrike, Gunther Krichbaum, 

ordförande för utskottet för EU-frågor vid 

Tyska förbundsdagen, 

Juan Moscoso del Prado, ledamot av 

finansutskottet och utrikesutskottet, Cortes 

Generales, Spanien 

 

 Europaparlamentets vice talman 

Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Claudio Martini, ledamot av utskottet för EU-

politik, Senato della Repubblica, Italien, 

Lolita Čigāne, ordförande för utskottet för 

EU-frågor, Saeima, Lettland, Sandro Gozi, 

understatssekreterare till ordförandeskapet för 

ministerrådet med ansvar för EU-frågor 

 

 Morten Kjærum, direktör för EU:s byrå för 

grundläggande rättigheter och samordnare för 

Europeiska unionens byrå för nät- och 

informationssäkerhet för 2014, Sir 
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organ 

 

 

 

William Cash, ordförande för den brittiska 

europeiska granskningskommittén 

Cosac-ordförandesammanträde 

Riga den 2 februari 2015 

 

 Prioriteringar för det lettiska 

ordförandeskapet för 

Europeiska unionens råd och 

utsikter för 

Europeiska unionen efter valet 

av den nya kommissionen 

 

 

 

 Det östra partnerskapet och 

kommande utmaningar 

 

 Zanda Kalniņa-Lukaševica, statssekreterare 

vid Lettlands utrikesministerium, 

Frans Timmermans, förste vice ordförande för 

Europeiska kommissionen med ansvar för 

bättre lagstiftning, kontakter mellan 

institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan 

om de grundläggande rättigheterna 

 

 Den svenska riksdagens talman Urban Ahlin, 

Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs, 

Ostap Semerak, förste vice ordförande för 

utskottet om europeisk integration, 

Verkhova Rada, Ukraina 

Plenarsammanträde för LIII Cosac 

Riga den 31 maj–2 juni 2015 

 

 Det nuvarande läget för det 

lettiska ordförandeskapet i 

Europeiska unionens råd 

 

 Europeiska unionens 

energipolitik: Nuläge, 

utmaningar och möjligheter 

 

 

 

 

 EU:s handelspolitik under de 

närmaste fem åren: Fokus på 

TTIP-förhandlingarna mellan 

EU och USA 

 

 

 

 Framtiden för parlamentets 

kontroll av EU-frågor 

 

– De nationella parlamentens 

deltagande i EU:s 

beslutsprocess: Nuläge och  

översikt av befintliga 

instrument 

 

– Grönt kort: Mot en förstärkt 

politisk dialog 

 

 

 

 

– Europeiska kommissionens 

fleråriga arbetsprogram och 

parlamentens roll  

 

 

 Lettlands premiärminister 

Laimdota Straujuma 

 

 

 Maroš Šefčovič, vice ordförande för 

Europeiska kommissionen med ansvar för 

energiunionen, Jerzy Buzek, ordförande för 

Europaparlamentets utskott för 

industrifrågor, forskning och energi, 

Petr Hlobil, ordförande för Green 10 

 

 Cecilia Malmström, ledamot av 

kommissionen med ansvar för handel, 

Artis Pabriks, ledamot av 

Europaparlamentets utskott för 

internationell handel 
 

 

 

 

 

 Herman de Croo, ledamot av det flamländska 

parlamentet, Gunter Krichbaum, ordförande 

för utskottet för EU-frågor vid Tyska 

förbundsdagen 

 

 

 Dominic Hannigan, ordförande för det 

gemensamma utskottet för EU-frågor, Houses 

of the Oireachtas, Irland, Paolo Tancredi, vice 

ordförande för utskottet för EU-politik, 

Camera dei Deputati, Italien 

 

 Maria João Rodrigues, ledamot av 

Europaparlamentets utskott för 

sysselsättning och sociala frågor, 

Danielle Auroi, ordförande för utskottet för 

EU-frågor, Assemblée nationale, Frankrike 

Cosac-ordförandesammanträde 

Luxemburg den 12–13 maj 2015, 

 

 Prioriteringar för det 

luxemburgska 

ordförandeskapet för 

Europeiska unionens råd  

 Nicolas Schmit, minister för arbete, 

sysselsättning och den sociala och solidariska 

ekonomin 
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 Stärka den politiska dialogen 

genom att införa ett ”grönt 

kort” och förbättra förfarandet 

för motiverade yttranden (”gult 

kort”) 

 

 Paulo Mota Pinto, ordförande för utskottet för 

EU-frågor, Assembleia da República, 

Portugal, Lord Timothy Boswell, ordförande 

för EU-utskottet vid det brittiska överhuset, 

Frans Timmermans, förste vice ordförande för 

Europeiska kommissionen med ansvar för 

bättre lagstiftning, kontakter mellan 

institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan 

om de grundläggande rättigheterna 

 

Plenarsammanträde för LIV Cosac 

Luxemburg den 29 november–  

1 december 2015 

 

 Gemensam asylpolitik och 

politik för laglig migration 

 

 

 

 

 

 

 

 Kampen mot irreguljär 

migration och säkrande av 

EU:s yttre gränser 

 

 

 

 Strategin för en inre digital 

marknad i Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utvidgningspolitiken 

 

 Gaston STRONCK, direktör för 

internationella ekonomiska förbindelser och 

EU-frågor, minister för utrikesfrågor och EU-

frågor, Laura FERRARA, ledamot av 

Europaparlamentets utskott för 

medborgerliga rättigheter samt rättsliga 

och inrikes frågor, Jean-Pierre SCHEMBRI, 

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 

 

 Michele BORDO, ordförande för utskottet för 

EU-frågor, Camera dei Deputati, Italien, 

konteramiral Hervé BLÉJEAN, biträdande 

befälhavare för insatsen Eunavfor MED 

Sophia 

 

 Andrus ANSIP, vice ordförande för 

Europeiska kommissionen med ansvar för den 

digitala inre marknaden, Jean-Paul ZENS, 

Premier Conseiller de Gouvernement, Service 

des médias et des communications, Ministère 

d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, 

Kalle PALLING, ordförande för utskottet för 

EU-frågor, Riigikogu, Estland, 

Angelika MLINAR, ledamot av 

Europaparlamentet 
 

 Simon MORDUE, direktör, Strategi, Turkiet, 

GD NEAR, Europeiska kommissionen, 

Kamal Izidor SHAKER, ordförande för 

utskottet för EU-frågor, Drzavni zbor, 

Slovenien, Gunther KRICHBAUM, 

ordförande för utskottet för EU-frågor vid 

Tyska förbundsdagen 
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BILAGA II – Interparlamentariska möten som anordnats av Europaparlamentets 

utskott i Bryssel 

 

2014 

 
 Deltagande av 

de nationella parlamenten Europapa

rlamentet 

Utskott Evenemang Ledamöte

r 

Parlament Kammare Ledamöte

r 
 

ECON/ 

EMPL/ 
BUDG 

20–22 januari 

Europeiska parlamentsveckan 

Interparlamentarisk konferens om ekonomisk 
styrning inom EU (artikel 13 i fördraget om stabilitet, 

samordning och styrning inom Ekonomiska och 

monetära unionen)* 
Europeiska planeringsterminen, omgångarna 2013 

och 2014  

136 28 41 58 

 18 februari 
Parlamentariskt forum med Miguel Angel Martínez 

och Othmar Karas, Europaparlamentets talmän för 

förbindelser med nationella parlament, som värdar:  
”Parlament inom EU i global styrning” 

28 15 16 8 

 

FEMM 

5 mars 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”Förhindra våld mot kvinnor – en utmaning för oss 

alla” 

34 20 22 8 

LIBE 19 mars 

Gemensamt utskottssammanträde  

”Framtida prioriteringar på området för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 

inrikes frågor” 

37 24 19 60 

ECON 23 september 
Diskussion med de nationella parlamenten 

 ”2014 års omgång av den europeiska 

planeringsterminen” 

18 9 11 47 

AFET 1–2 december 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”EU:s externa agenda – Västra Balkan” 

43 27 34 98 

 

2015 

 
 Deltagande av 

de nationella parlamenten Europapa

rlamentet 

Utskott Evenemang Ledamöte

r 

Parlament Kammare Ledamöte

r 
 

 
ECON/ 

EMPL/ 

BUDG 

2–4 februari 

Europeiska parlamentsveckan 
Europeiska planeringsterminen, omgångarna 2014–

2015 

Den konferens som avses i artikel 13 i fördraget om 
stabilitet, samordning och styrning i Ekonomiska och 

monetära unionen* 

112 28 42 73 

LIBE 23-24 februari 
Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”Paketet om smarta gränser: Europeiska utmaningar, 

nationella erfarenheter, vägen framåt” 

25 16 20 40 

JURI 26 februari 
Seminarium 

”Forum om civilrätt och rättvisa: Gränsöverskridande 

verksamheter i EU – göra livet lättare för 
medborgarna” 

11 11 11 5 

FEMM 5 mars 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 
”Att ge kvinnor och flickor makten över sina egna liv 

34 17 26 16 
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genom utbildning” 

ENVI 30 mars 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 
”Från FN:s 21:a klimatförändringskonferens i Paris 

till 2015: en färdplan för ett innovativt och 

resurseffektivt Europa med låga koldioxidutsläpp” 

47 21 27 44 

AFET 4–5 maj 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – 
utsikter inför Europeiska rådets möte om försvar i 

juni 2015” 

35 20 26 48 

 

 Deltagande av 

de nationella parlamenten Europapa

rlamentet 

Utskott Evenemang Ledamöte

r 

Parlament Kammare Ledamöte

r 
LIBE 28-29 maj 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”Konferens om demokratisk kontroll av 
säkerhetstjänsterna i EU” 

34 17 21 36 

TAXE 17 juni 

Diskussion med de nationella parlamenten 

”Aggressiv skatteplanering och demokratisk kontroll: 
parlamentens roll” 

39 18 20 42 

PETI 23 juni 

Utfrågning med nationella parlament: 
”Rätten att göra framställningar” 

7 6 6 18 

ECON 15 september 

Diskussion med de nationella parlamenten  
”2015 års omgång av den europeiska 

planeringsterminen” 

18 11 12 32 

LIBE 23 september 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 
”Migration (i samband med situationen i 

Medelhavsområdet och behovet av ett heltäckande 

synsätt)” 

37 17 19 47 

TRAN 13 oktober 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”De transeuropeiska transportnäten (TEN-T), 
inklusive gränsöverskridande länkar” 

30 14 17 23 

DEVE 13 oktober 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”Ouppfyllda millennieutvecklingsmål och 
genomförandet av de nyligen överenskomna målen 

för hållbar utveckling” 

12 7 8 17 

AFET 10 november 
Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”Ombudskrig i Nena-regionen och uppföljning av 

Europeiska rådets möte om försvar i juni, inklusive 
EU:s globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitik” 

20 13 16 71 

AFCO 19 november 
Interparlamentariskt utskottssammanträde 

”Unionens framtida institutionella utveckling: stärka 

den politiska dialogen mellan Europaparlamentet och 
de nationella parlamenten samt förstärka kontrollen 

av den verkställande makten på EU-nivå” 

20 13 14 26 

CULT 3 december 

Interparlamentariskt utskottssammanträde 
”Utbildnings- och ungdomspolitik” 

18 11 12 23 

 

 

 

* I denna översikt anges de interparlamentariska konferenserna med de titlar som användes vid de officiella 

mötesprogrammen vid den tidpunkten. Den 10 november 2015 antog den interparlamentariska konferensen sin 

dagordning, där följande anges: ”Konferensen, som följer av artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och 

styrning i Ekonomiska och monetära unionen, ska benämnas ’Interparlamentariska konferensen om stabilitet, 

ekonomisk samordning och styrning i Europeiska unionen’.” 
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BILAGA III – besök av de nationella parlamenten till Europaparlamentet 

 

 
I denna översikt anges alla besök till Europaparlamentet som anordnades med stöd av Europaparlamentets 

direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten samt videokonferenser mellan Europaparlamentet och 

nationella parlament som anordnades med Europaparlamentets stöd. Det är inte en uttömmande förteckning över 

alla besök av ledamöter eller tjänstemän från nationella parlament till Europaparlamentet.  

 

Om inget annat uttryckligen anges avser alla uppgifter besök på politisk nivå (”utskottet för EU-frågor” avser 

t.ex. besök av ledamöter av utskottet för EU-frågor, medan ”tjänstemän vid utskottet för regional utveckling” 

avser besök på personalnivå). 
 

 

2014 
 
Datum Land/kammare Utskott/annat 

8 januari 2014 UK – House of Lords Särskilda utskottet 

8 januari 2014 IE – Houses of the Oireachtas Utskottet för sysselsättning, företag och innovation 

20 januari 2014 UK – House of Lords Underutskottet för interna frågor 

21 januari 2014 SE – Riksdagen Socialförsäkringsutskottet  

22 januari 2014 FI – Eduskunta Utskottssekreterare 

28 januari 2014 UK – House of Lords Underutskottet för inrikesfrågor 

11 februari 2014 IE – Houses of the Oireachtas Gemensamma utskottet för EU-frågor 

11 februari 2014 UK – House of Commons Miljörevisionskommittén 

17 februari 2014 NL – Tweede Kamer Besök av parlamentsledamot 

20 februari 2014 UK – House of Commons Tjänstemän 

5 mars 2014 IT – Senato 

IT – Camera dei Deputati 

Utrikesutskottet (videokonferens) 

Utskottet för EU-frågor (videokonferens) 

27–28 mars 2014 DK – Folketinget Tjänstemän från Europautskottets sekretariat 

1 april 2014 DK – Folketinget Besök av Eva Kjer Hansen, ordförande för 

Europautskottet  

3 april 2014 SE – Riksdagen Delegation av parlamentsledamöter 

3–4 april 2014 UK – House of Commons Tjänstemän 

15 maj 2014 AT – Nationalrat Tjänstemän från Parlamentsdirektion  

5 juni 2014 AT – Nationalrat Besök av chefen för tjänsten för rättsliga frågor, 

lagstiftning och forskning vid Parlamentsdirektion  

23 juni 2014 UK – House of Lords Besök av tjänstemän för att bekanta sig med EU-

institutionerna 

25 juni 2014 UK – Westminster Foundation 

for Democracy 

Delegation av tjänstemän från den östafrikanska 

lagstiftande församlingen (Eala) 

27 juni 2014 LV – Saeima Förberedelser inför det lettiska ordförandeskapet 

(videokonferens) 

8 september 2014 NL – Tweede Kamer Besök av talman Anouchka van Miltenburg  

11–

12 september 2014 

AT – Nationalrat Tjänstemän från besöks- och evenemangstjänsten vid 

Parlamentsdirektion  

24–

25 september 2014 

UK – House of Lords Underutskottet för EU-relaterade ekonomiska och 

finansiella frågor 

30 september 2014 SE – Riksdagen Tjänstemän från försvarsutskottet och näringsutskottet  

1–2 oktober 2014 DK – Folketinget Tjänstemän från utskottssekretariatet  

6–7 oktober 2014 DK – Folketinget Tjänstemän från utskottssekretariatet  

9 oktober 2014 LV – Saeima Besök av Zanda Kalniņa-Lukaševica, ordförande för 

utskottet för EU-frågor 

15 oktober 2014 EE – Estland Besök av Estlands president Toomas Hendrik Ilves 

31 oktober 2014 NL – Tweede Kamer Tjänstemän 

03–

04 november 2014 

FI – Eduskunta Delegation av parlamentsledamöter 

4– UK – House of Lords Underutskottet för den inre marknaden 
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5 november 2014 

10 november 2014 NL – Tweede Kamer Tjänstemän 

11–

12 november 2014 

Nordiska rådet Miljökommittén 

12–

13 november 2014 

UK – House of Lords Tjänstemän 

13 november 2014 SE – Riksdagen Tjänstemän från kommunikationsavdelningen 

13 november 2014 UK–IE – British-Irish 

Parliamentary Assembly 

Utskottet för EU-frågor 

13–

14 november 2014 

UK – House of Commons Tjänstemän från utskottet för regional utveckling 

17–

18 november 2014 

IE – Houses of the Oireachtas Tjänstemän  

18–

19 november 2014 

UK – House of Lords Underutskottet för inrikesfrågor, hälsa och utbildning 

19 november 2014 FR – Assemblée nationale Försvarsutskottet och utskottet för rättsliga frågor 

19–

20 november 2014 

FR – Assemblée nationale Utrikesutskottet 

19–

20 november 2014 

UK – House of Commons Utskottet för miljö, livsmedel och landsbygdsfrågor 

19–

20 november 2014 

CZ – Poslanecká Snemovna Valkommittén  

3 december 2014 IT – Camera dei Deputati Besök av Rosy Bindi, ordförande för den 

parlamentariska undersökningskommittén för 

bekämpning av maffian samt andra ledamöter av 

undersökningskommittén 

4 december 2014 SE – Riksdagen Tjänstemän från EU-upplysningen 

9 december 2014 IT – Camera dei Deputati Undersökningskommittén om avfallsfrågor 

9 december 2014 LV – Saeima Besök av ordförandena för budgetutskottet, 

socialutskottet, utskottet för EU-frågor och 

ekonomiutskottet 

9 december 2014 SI – Državni Zbor Delegation av parlamentsledamöter 

11 december 2014 DE – Bundestag Utskottet för EU-frågor 

12 december 2014 NL – Tweede Kamer Tjänstemän 

12 december 2014 PL – Sejm Delegation av parlamentsledamöter 

 

 

2015 
 

Datum Land/kammare Utskott/annat 

19 januari 2015 DK – Folketinget Tjänstemän 

19 januari 2015 LV – Saeima Utskottet för EU-frågor  

20 januari 2015 FR – Sénat Besök av Jean Bizet, ordförande, och Simon Sutour, 

vice ordförande för utskottet för EU-frågor 

21 januari 2015 NL – Tweede Kamer Besök av parlamentsledamot 

21 januari 2015 CY – House of 

Representatives 

Utskottet för flyktingar – enklaverade–saknade–

negativt påverkade personer 

21 januari 2015 FR – Assemblée nationale Delegation av parlamentsledamöter 

21–

22 januari 2015 

NL – Tweede Kamer Utskottet för infrastruktur och miljö 

21–

22 januari 2015 

FI – Eduskunta Delegation av parlamentsledamöter 

22 januari 2015 UK – House of Commons Utskottet för offentliga finanser 

22 januari 2015 Nordiska rådet Delegation av ledamöter 

26 januari 2015 FR – Assemblée nationale Besök av Danielle Auroi, ordförande för utskottet för 

EU-frågor 

26 januari 2015 IT – Senato och Camera dei 

Deputati 

Tjänstemän 
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28 januari 2015 UK – House of Commons Energi och klimatförändringar  

28 januari 2015 ES – Cortes Generales Delegation av parlamentsledamöter 

28–

29 februari 2015 

HU – Nationalförsamlingen Tjänstemän 

2 februari 2015 FR – Assemblée nationale Utrikesutskottet 

4 februari 2015 DE – Bundestag Idrottsutskottet 

5 februari 2015 FR – Sénat och Assemblée 

nationale 

Delegation av parlamentsledamöter 

16–

17 februari 2015 

AT – Nationalrat Tjänstemän 

25 februari 2015 IE – Houses of the Oireachtas Gemensamma utskottet för rättsliga frågor, försvar och 

jämlikhet 

2–4 mars 2015 PL – Sejm Tjänstemän från kansliets korrespondens- och 

informationskontor 

3 mars 2015 UK – House of Commons och 

House of Lords 

Trepartsmöte mellan ledamöter av de brittiska 

kamrarna och brittiska ledamöter av Europaparlamentet 

4 mars 2015 DE – Bundestag Transportutskottet 

5 mars 2015 FR – Assemblée nationale Diskussionskommittén om lagstiftning och friheter i 

den digitala tidsåldern 

11 mars 2015 FR – Assemblée nationale Utskottet för EU-frågor 

17 mars 2015 FR – Assemblée nationale Ekonomiutskottet 

17 mars 2015 SE – Riksdagen Försvarsutskottet 

23 mars 2015 NL – Tweede Kamer Finansutskottet 

23 mars 2015 SE – Riksdagen Församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

24 mars 2015 FR – Sénat Utskottet för EU-frågor 

24 mars 2015 SE – Riksdagen EU-nämnden 

30 mars 2015 NL – Tweede Kamer Besök av talman Anouchka van Miltenburg 

30 mars 2015 FR – Assemblée nationale Besök av Elisabeth Guigou, ordförande för 

utrikesutskottet 

6 april 2015 DE – Bundestag Utskottet för miljö, naturbevarande, byggnader och 

kärnsäkerhet 

13–14 april 2015 UK – House of Commons Tjänstemän från biblioteket 

14 april 2015 SI – Državni Zbor Besök av Kamal Izidor Shaker, ordförande för utskottet 

för EU-frågor, generalsekreterare Uršula Zore Tavčar  

och vice generalsekreterare Jerneja Bergoč, 

parlamentsledamöter 

16 april 2015 FR – Assemblée nationale Utskottet för EU-frågor 

16 april 2015 UK – House of Commons Tjänstemän 

20 april 2015 NL – Tweede Kamer Utskottet för infrastruktur och miljö 

22 april 2015 DK – Folketinget Dansk/grönländsk delegation av parlamentsledamöter 

24 april 2015 FR – Assemblée nationale Socialutskottet 

28 april 2015 FR – Sénat Besök av talman Gérard Larcher 

4 maj 2015 DE – Bundestag Delegation av parlamentsledamöter 

6 maj 2015 IT – Senato Utskottet för EU-frågor (videokonferens) 

7 maj 2015 FR – Assemblée nationale  Ekonomiutskottet 

12 maj 2015 IE – Houses of the Oireachtas Tjänstemän 

12 maj 2015 SE – Riksdagen Konstitutionsutskottet 

12–13 maj 2015 HU – Nationalförsamlingen Tjänstemän från kulturutskottet 

13 maj 2015 FR – Assemblée nationale Utskottet för rättsliga frågor  

18 maj 2015 FR – Sénat Delegation av parlamentsledamöter 

19–20 maj 2015 SE – Riksdagen Tjänstemän från regeringskansliet 

26–28 maj 2015 RO – Camera Deputaților Besök av generalsekreterare Cristian-Adrian Panciu 

28–29 maj 2015 UK – House of Commons Besök av tjänstemän för att bekanta sig med EU-

institutionerna 

15 juni 2015 SE – Riksdagen Trafikutskottet 

23 juni 2015 DE – Bundestag Turismutskottet 

23–24 juni 2015 DE – Bundestag Utskottet för rättsliga frågor 
30 juni 2015 IT – Senato Delegation av administratörer 
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2 juli 2015 SK – Nationalrådet Besök av kansliets generaldirektör Daniel Guspan  

2 juli 2015 UK – House of Lords Särskilda utskottet för EU-frågor, Underutskottet för 

EU-relaterade energi- och miljöfrågor Underutskottet 

för EU:s inre marknad 

6 juli 2015 NL – Tweede Kamer Besök av talman Anouchka van Miltenburg 

7 juli 2015 FR – Assemblée nationale Utskottet för EU-frågor 

14 juli 2015 UK–IE – British-Irish 

Parliamentary Assembly 

Ekonomiutskottet 

16 juli 2015 NL – Tweede Kamer Utskottet för EU-frågor 

2–

3 september 2015 

UK – House of Lords Besök av Baroness Scott of Needham Market, 

parlamentsledamot 

8 september 2015 FR – Assemblée nationale Finansutskottet 

14–

15 september 2015 

FI – Eduskunta Delegation av nya riksdagsledamöter 

16–

17 september 2015 

FI – Eduskunta Delegation av nya riksdagsledamöter 

17 september 2015 FR – Assemblée nationale Utrikesutskottet 

17 september 2015 SE – Riksdagen Kulturutskottet 

21 september 2015 DE – Bundestag Utskottet för utveckling  

21 september 2015 NL – Tweede Kamer Utskottet för EU-frågor  

22 september 2015 FR – Assemblée nationale Utskottet för hållbar utveckling, finansutskottet, 

utrikesutskottet  

29–

30 september 2015 

AT – Nationalrat Besök av vice talman Karlheinz Kopf 

29–

30 september 2015 

UK – House of Lords Besök av tjänstemän för att bekanta sig med EU-

institutionerna 

12–

13 oktober 2015 

FI – Eduskunta Delegation av nya riksdagsledamöter 

13 oktober 2015 FR – Assemblée nationale  Delegation av parlamentsledamöter (videokonferens) 

14–

15 oktober 2015 

FI – Eduskunta Delegation av nya riksdagsledamöter 

20 oktober 2015 IE – Houses of the Oireachtas Tjänstemän från departementet för sysselsättning, 

företag och innovation 

27 oktober 2015 NL – Tweede Kamer Besök av delegationsordförande Mark Harbers 

(videokonferens) 

10 november 2015 UK – House of Lords Underutskottet för EU:s inre marknad 

10 november 2015 SE – Riksdagen Socialutskottet 

12 november 2015 SE – Riksdagen Tjänstemän från kommunikationsavdelningen 

16 november 2015 FR – Assemblée nationale Socialutskottet 

18–

19 november 2015 

RO – Senat Besök av ordförande Ovidiu Liviu Dontu och andra 

parlamentsledamöter av utskottet för konstitutionella 

frågor, medborgerliga rättigheter och övervakning av 

genomförandet av beslut som utfärdas av 

Europadomstolen 

25–

26 november 2015 

CZ – Senát Delegation av parlamentsledamöter 

30 november 2015 NL – Tweede Kamer Besök av talman Anouchka van Miltenburg 

2 december 2015 EE – Riigikogou Utskottet för EU-frågor  

2 december 2015 FR – Assemblée nationale Ekonomiutskottet 

7 december 2015 FR – Assemblée nationale Finansutskottet 

7–

8 december 2015 

IT – Camera dei Deputati Besök av talman Laura Boldrini 

8 december 2015 DE – Bundestag Utskottet för barn 
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BILAGA IV – Uppgifter inom ramen för mekanismen för tidig varning 
 

Utskottet för rättsliga frågor, som är ansvarigt för frågor om Europaparlamentets efterlevnad av 

subsidiaritetsprincipen, har angett följande definitioner för inlagor från nationella parlament: 

 Motiverade yttranden är inlagor som handlar om att en rättsakt inte överensstämmer 

med subsidiaritetsprincipen och som har ingetts till Europaparlamentet inom 

tidsfristen på åtta veckor i enlighet med artikel 6 i protokoll 2 till Lissabonfördraget. 

 Bidrag är alla andra inlagor som inte uppfyller de ovannämnda kriterierna för 

motiverade yttranden. 
 

Inlagor som mottagits av nationella parlament 2014 och 2015 
  Motiverade 

yttranden 

Bidrag 

Medlemsstat Parlament/kammare 2014 2015 2014 2015 

Österrike Nationalrat 1 0 2 0 

Österrike Bundesrat 5 0 0 3 

Belgien Chambre des Représentants 0 0 0 2 

Belgien Sénat 0 0 0 0 

Bulgarien Narodno Sabranie 0 0 0 1 

Kroatien Hrvatski Sabor 0 0 1 1 

Cypern Vouli ton Antiprosópon 0 0 0 2 

Tjeckien Poslanecká sněmovna 0 1 2 1 

Tjeckien Senát 1 1 10 6 

Danmark Folketinget 0 0 0 0 

Estland Riigikogu 0 0 0 0 

Finland Eduskunta 0 0 0 1 

Frankrike Assemblée Nationale 0 0 2 6 

Frankrike Sénat 1 0 0 1 

Tyskland Bundestag 0 0 0 0 

Tyskland Bundesrat 0 0 4 4 

Grekland Vouli ton Ellinon 0 0 0 0 

Ungern Országgyűlés 0 1 0 0 

Irland Houses of Oireachtas 0 0 1 1 

Italien Camera dei deputati 0 0 9 4 

Italien Senato 0 0 32 13 

Litauen Seimas 1 0 1 0 

Luxemburg Chambre des Députés 1 0 1 1 

Lettland Saeima 0 0 1 0 

Malta Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 1 0 

Nederländerna Tweede Kamer 1 1 1 1 

Nederländerna Eerste Kamer 0 0 0 0 

Polen Sejm 0 0 0 1 

Polen Senat 0 0 4 1 

Portugal Assembleia da República 0 0 25 8 

Rumänien Camera Deputaților 0 1 8 7 

Rumänien Senatul 0 0 0 5 

Spanien Cortes 0 1 31 10 

Sverige Riksdagen 1 1 0 0 

Slovenien Državni Zbor 0 0 0 0 

Slovenien Državni Svet 0 0 0 0 

Slovakien Národná rada 0 1 0 2 

Förenade kungariket House of Commons 1 0 1 0 

Förenade kungariket House of Lords 0 0 1 0 

TOTALT 13 8 138 82 
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I denna tabell anges endast dokument från nationella parlament som ingavs till svar på utkast till rättsakter som 

omfattas av protokoll 2 till Lissabonfördraget. Den omfattar inte dokument som ingavs till svar på icke-rättsliga 

samrådsdokument, grönböcker eller vitböcker (den s.k. informella politiska dialogen). 
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BILAGA V – Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation – 

CERDP 

 

A. Frågor som politiska organ och administrativa avdelningar inom 

Europaparlamentet tog upp med centrumets nätverk under 2014 och 2015 i jämförande 

förfrågningar: 

 

2014 

 Användning av mobila anordningar och rörlighetslösningar (undersökning om 

pekplattor). 

 Undersökning om balansen mellan arbetsliv och privatliv för personal vid avdelningar 

som arbetar med lagstiftningsuppgifter. 

 Regler för avtal mellan parlamentets personal och lobbyister/företrädare för 

intresseorganisationer. 

 Lagstiftning om företrädare för intresseorganisationer (lobbying) i EU-

medlemsstaterna. 

 Tolkning på teckenspråk vid evenemang i parlamentet. 

2015 

 Parlamentsledamöters förklaringar om ekonomiska intressen i samband med deras 

verksamhet som advokater. 

 Särskilda åtgärder/positiv diskriminering vid parlamenten. 

 Parlamentarisk praxis och organisation när det gäller konsekvensbedömningar (i 

förhand) och utvärderingar (i efterhand). 

 Särskilda aspekter i tillämpliga förfaranden för upphävande av parlamentarisk 

immunitet. 

 Nyckelutförandeindikatorer i parlament. 

 Kontroll av parlamentsledamöters förklaringar om ekonomiska intressen samt 

mekanismer för förebyggande av intressekonflikter. 

 Rättsliga frågor i samband med utvecklingen av robotteknik och artificiell intelligens. 

 Genomförandet av strategisk planering vid parlamenten. 

 Mammaledighet för parlamentsledamöter. 

 Förfaranden vid nationella parlament för konsekvensbedömningar av 

lagstiftningsförslag om grundläggande rättigheter. 

 Upphävande av parlamentsledamöters parlamentariska immunitet. 

 Parlamentsassistenter som arbetar för enskilda parlamentsledamöter. Gällande regler 

för att hantera konflikter och trakasserier. 

 Rättsliga frågor i samband med utvecklingen av robotteknik och artificiell intelligens 

(uppdatering). 
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B. CERDP:s seminarier och stadgeenliga sammanträden 2014 och 2015 

Evenemang Ort Datum 
Seminarier 2014 

Strukturer och förfaranden för uppförandekoder för 

parlamentsledamöter samt parlamentspersonalens 

integritet 

Skopje 8–9 maj 2014 

Ökande inkomstskillnader och demokratisk stabilitet  London 5–6 juni 2014 

Stenografiska register: Hansard på 2000-talet Ljubljana 5–6 juni 2014 

Från e-parlament till smarta parlament: Hur kan 

allmänhetens deltagande förbättras med hjälp av 

webbtekniker och sociala medier? Hur kan 

parlamentens arbetsordningar stödja insyn och 

deltagande?  

Rom  12-13 juni 2014 

E-parlamentet i aktion: bästa metoder för strategisk 

IKT-planering, informationssäkerhet, rörlighet och 

molntjänster  

Podgorica 6–7 november 2014 

Stadgeenliga sammanträden 2014 

Sammanträde i det verkställande utskottet Berlin 27–28 mars 2014 

Sammanträde i det verkställande utskottet Tallinn 4–5 september 2014 

Konferensen för talmän i EU-ländernas parlament (och 

sammanträde för generalsekreterarna om CERDP) 

Oslo 11-12 september 2014 

Korrespondenternas årliga konferens Belgrad 16–18 oktober 2014 

Seminarier 2015 

Kommunikation, digitalisering av förfaranden samt 

insyn i parlamenten (Parli@ments on the Net XIII)  

Bryssel, 

Europaparlamentet 

16–17 april 2015 

Centrala frågor för parlament i Europa: Finanspolitik 

för att stödja ansvarsutkrävande, social trygghet och 

teknisk utveckling 

Warszawa 28-29 maj 2015 

Allmänhetens deltagande i förfaranden för utarbetande 

och genomförande av lagstiftning 

Zagreb 11-12 juni 2015 

Bibliotek och forskningstjänster till stöd för öppenhet 

och insyn i parlament 

Budapest. 24-25 september 2015 

Praktiska aspekter, fördelar och nackdelar med 

parlamentariska en- och tvåkammarssystem 

Haag 5-6 november 2015 

e-parlament – IKT-tjänster överallt ifrån och när som 

helst: Nya utmaningar och projekt  

Ankara 5-6 november 2015 

Stadgeenliga sammanträden 2015 

Sammanträde i det verkställande utskottet Rom 26-27 mars 2015 

Sammanträde i det verkställande utskottet Strasbourg 10-11 september 2015 

Korrespondenternas årliga konferens Bern 10-17 oktober 2015 

 

C. Spotlight on Parliaments in Europe (Fokus på parlamenten i Europa) 

Rättigheter för ledamöter av Europaparlamentet att delta i nationella parlaments 

sammanträden 

Spotlight nr°1– oktober 2014  
 

De nationella parlamentens granskning av stabilitets- och konvergensprogram inom ramen 

för den europeiska planeringsterminen 

Spotlight nr°2 – november 2014  
 

Kontroll av de nationella parlamentens användning av EU:s strukturfonder 

Spotlight nr°3 – januari 2015  
 

Rättsliga grunder för de nationella parlamentens deltagande i EU-frågor 

Spotlight nr°4 – mars 2015  
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Ekonomiskt stöd och stödtjänster för asylsökande inom EU 

Spotlight nr°5 – maj 2015  
 

Parlamentarisk kontroll på området för frihet, säkerhet och rättvisa, särskilt när det gäller 

dataskydd 

Spotlight nr°6 – juni 2015  
 

Förteckning över säkra ursprungsländer enligt EU-medlemsstaternas asyllagstiftningar 

Spotlight nr°7 – september 2015 
 

De nationella parlamentens diskussioner och verksamheter i fråga om transatlantisk handel 

och investeringspartnerskapet mellan EU och USA 

Spotlight nr°8 – december 2015 



DE NATIONELLA PARLAMENTEN 
I EU:S MEDLEMSSTATER
Mars 2016

Belgique/België/
Belgien BELGIEN 

Kamer van Volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
Représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat - Sénat - Senat

България
BULGARIEN

Народно Събрание 
(Narodno Sabranie)

Česká Republika
TJECKIEN

Poslanecká Sněmovna

Senát 

Danmark
DANMARK 

Folketing

Deutschland
TYSKLAND

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti
ESTLAND

Riigikogu

Éire/Ireland
IRLAND

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα 
GREKLAND

Βουλή των Ελλήνων
(Vouli Ton Ellinon)

España
SPANIEN

Congreso de los
Diputados

Senado

France
FRANKRIKE

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska
KROATIEN

Hrvatski Sabor

Italia
ITALIEN

Camera dei Deputati

Senato della
Repubblica

Κύπρος
CYPERN 

Βουλή των
Αντιπροσώπων 1

(Vouli Antiprosopon)

Latvija
LETTLAND

Saeima

Lietuva
LITAUEN

Seimas

Luxembourg
LUXEMBURG

Chambre des Députés

Magyarország
UNGERN

Országgyűlés

Malta
MALTA

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland
NEDERLÄNDERNA 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich
ÖSTERRIKE 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska
POLEN

Sejm

Senat

Portugal
PORTUGAL

Assembleia da
República

România
RUMÄNIEN 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija
SLOVENIEN

Državni Zbor

Državni Svet

Slovensko
SLOVAKIEN 

Národná Rada

Suomi/ Finland
FINLAND

Eduskunta

Sverige
SVERIGE

Riksdagen 

United Kingdom
STORBRITANNIEN

House Of Commons

House Of Lords 2

150

60

240 200

81

179

630

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 69 150

75

183

61

460

100

230 379

168

90

40

150 200 349 650

815

valda direkt

valda indirekt / utnämnda / övriga

Källor: Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (CERDP); faktablad om de nationella parlamenten från Europaparlamentets direktorat för förbindelser med de nationella parlamenten; 
Interparlamentariska unionens (IPU) databas Parline; egen forskning, 14/03/2016 | 1 Ytterligare 24 platser är avsatta för ledamöter från den turkcypriotiska befolkningsgruppen, men de är för närvarande vakanta på 
grund av den politiska situationen på Cypern | 2 Ledamöter som har rätt att sitta i det brittiska överhuset (House of Lords), uppgifter hämtade 14/03/2016 från medlemsförteckningen på brittiska överhusets webbplats.
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