
 

 

 

 

 

Stockholm 2016-05-31    Dnr 1935-2015/16 

  

En parlamentariskt sammansatt kommitté sammankallas med uppdrag att utreda 

riksdagens arbete med EU-frågor, inklusive hur riksdagen bör och kan förhålla 

sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella 

parlamenten. Utredningen ska omfatta arbetet i såväl teori som praktik i syfte att 

bl.a. utröna huruvida funktionsfördelningen mellan riksdagen och regeringen har 

förändrats. 

Kommittén ska biträdas av sakkunniga, experter och sekreterare och får inrätta 

referens- och arbetsgrupper. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2017. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det svenska EU-medlemskapet innebär att riksdagen har överlåtit en del av sin 

beslutanderätt till EU:s institutioner. Regeringsformen anger en 

funktionsfördelning mellan regeringen och riksdagen. Det är regeringen som 

företräder Sverige i EU, t.ex. i rådet, domstolen och gentemot kommissionen, 

men den är skyldig att informera och förankra sitt agerande i EU med riksdagen. 

Det har inte ansetts tillräckligt att riksdagen enbart kontrollerar regeringens 

agerande inom EU i efterhand. I regeringsformen fastställs att regeringen ska 

informera och rådgöra med riksdagen om vad som händer i EU och hur den avser 

att agera. På så sätt ges riksdagen ett inflytande över svenska positioner på 

förhand. I sin roll som folkets företrädare ska riksdagen utöva ett aktivt och reellt 

inflytande som gör det möjligt att på förhand påverka de ståndpunkter Sverige 

ska inta i EU. En utgångspunkt har ansetts vara att samverkan mellan riksdagen 

och regeringen bör ske under sådana former att Sveriges intressen tillgodoses på 

bästa sätt i EU-samarbetet. 

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen anges 

allmänt i regeringsformen och har mer detaljerat reglerats i riksdagsordningen. 

Den förtydligas och justeras fortlöpande genom uttalanden inom ramen för 

konstitutionsutskottets (KU) granskningsverksamhet och genom 

Regeringskansliets cirkulär. 

Enligt den nu gällande ordningen har riksdagen ett antal verktyg till sitt 

förfogande för att komma in i EU:s beslutsprocess på ett tidigt stadium och 

fortsatt följa den i syfte att kunna kontrollera och påverka, i huvudsak via 

regeringen, den politik som förs på EU-nivå. Dessa verktyg är i korthet följande: 

 Information och överläggning i de EU-frågor utskotten bestämmer. 

 Information och samråd i EU-nämnden om hur förhandlingarna ska föras 

inför beslut i ministerrådet och Europeiska rådet. 

 Granskning av grön- och vitböcker samt andra strategiska EU-dokument. 

 Subsidiaritetsprövning av utkast till lagstiftningsakter.  

 Debatter i kammaren. 

 Behandling av propositioner, skrivelser och motioner i betänkanden. 

En del av riksdagens EU-arbete utgörs av dess samarbete med de andra EU-

ländernas nationella parlament och Europaparlamentet. I EU:s fördrag slås det 

fast att de nationella parlamenten bidrar till en välfungerande union, bl.a. genom 

att få information och lagförslag från EU och genom sin subsidiaritetskontroll av 

lagförslag. De nationella parlamenten och Europaparlamentet ska tillsammans 

bestämma hur ett effektivt interparlamentariskt samarbete ska organiseras och 

främjas och parlamenten samarbetar därför sedan länge inom ramen för ett antal 

olika forum. Talmannen deltar t.ex. i den årliga EU-talmanskonferensen och 



 

 

 

 

 

 

 

 

ledamöter deltar i de interparlamentariska konferenser och utskottsmöten som 

anordnas i ordförandelandets eller Europaparlamentets regi.  

Riksdagens arbete med EU-frågor har utvecklats i flera omgångar sedan Sveriges 

EU-inträde 1995. År 2007 infördes flera ändringar i riksdagsordningen med syfte 

att betona utskottens ansvar och se till att riksdagen kommer in tidigare i 

beslutsprocessen. Ändringarna innebar bl.a. att utskotten skulle granska vissa 

EU-dokument och att de fick möjlighet att begära överläggning med regeringen i 

EU-frågor. I december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft med nya 

bestämmelser om de nationella parlamentens roll. Med anledning av det infördes 

bestämmelser i riksdagsordningen om bl.a. subsidiaritetsprövningar av förslag till 

EU-lagstiftning och riksdagens deltagande vid fördragsändringar. Genom 

införandet av dessa bestämmelser har riksdagen fått möjlighet att kommunicera 

direkt med EU:s institutioner. Vid den senaste ändringen av riksdagsordningen 

infördes en skyldighet för regeringen att samråda med EU-nämnden inför möten 

och beslut i Europeiska rådet och inte som tidigare endast inför möten. 

Ändringen trädde i kraft i september 2014. 

I bilagan till detta direktiv finns en promemoria som utförligare redogör för de 

gällande bestämmelserna för riksdagens arbete med EU-frågor och deltagande i 

det interparlamentariska samarbetet inom EU. I promemorian redogörs även för 

de diskussioner som förs inom olika forum på EU-nivå om en stärkt roll för de 

nationella parlamenten och för tidigare utredningar av riksdagens arbete med EU-

frågor. Sist i promemorian finns ett antal frågeställningar som kan tjäna som 

utgångspunkt för en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda riksdagens 

EU-arbete. 

Den 21 april 2016 fattade riksdagen, på förslag av KU, beslut om att rikta ett 

tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om att denna bör tillsätta en 

parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda riksdagens arbete med EU-

frågor, inklusive hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom 

EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten. KU anför i sitt 

betänkande 2015/16:KU16 att den gällande regleringen av riksdagens arbete med 

EU-frågor är tänkt att ge riksdagen möjligheter att på ett tidigt stadium komma in 

i och följa EU:s beslutsprocess i syfte att kunna kontrollera och påverka 

processen. Utskottet konstaterar att en utvärdering av den nu gällande ordningen 

inte har gjorts. Frågor av intresse är enligt utskottet framför allt om EU-arbetet i 

riksdagen bedrivs på det sätt som det var tänkt och om riksdagen har avsedda 

möjligheter att påverka den politik som förs på EU-nivå. 

Enligt KU bör utredningen genomlysa och studera gällande bestämmelser för 

riksdagens arbete med EU-frågor och hur detta arbete bedrivs i praktiken i syfte 

att utröna huruvida funktionsfördelningen mellan riksdagen och regeringen har 

förändrats och för att kunna förhålla sig till de pågående diskussionerna och 



 

 

 

 

 

 

 

 

utvecklingstendenserna i EU-samarbetet. Utskottet konstaterar att det även är 

angeläget att belysa om riksdagens arbete med EU-frågor bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt och om formerna för arbetet är ändamålsenliga och ger bästa 

möjliga förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter. När det gäller 

frågan hur riksdagens arbete med EU-frågor fungerar i praktiken anser utskottet 

att utredningen bl.a. bör beakta arbetet i EU-nämnden. Slutligen pekar KU på att 

det är viktigt med expertkunskap från Regeringskansliet för att utredningen ska 

kunna beakta de förutsättningar som regeringen och Regeringskansliet arbetar 

under i förhållande till EU. 

Den senaste parlamentariska utredningen med uppdrag att se över riksdagens 

arbete med EU-frågor (Riksdagen i en ny tid) genomfördes för tio år sedan. 

Utredningen resulterade i att ett antal nya bestämmelser för riksdagens EU-arbete 

trädde i kraft i riksdagsordningen i januari 2007. Inför att Lissabonfördraget 

skulle träda i kraft i december 2009 fattade riksdagsstyrelsen beslut om att ge en 

utredare i uppdrag att utarbeta ett förslag om riksdagens hantering av 

subsidiaritetskontrollen och andra frågor enligt det nya fördraget. Till följd av 

detta ändrades riksdagsordningen för att reglera de nya uppgifter fördraget 

medförde.  

Inga större ändringar gällande riksdagens EU-arbete genomfördes vid den 

senaste översynen av riksdagsordningen som resulterade i att en ny 

riksdagsordning trädde i kraft den 1 september 2014. I samband med KU:s 

behandling av förslagen till en ny riksdagsordning uttalade utskottet i sitt 

betänkande 2013/14:KU46 att formerna för riksdagens arbete med EU-frågor 

kontinuerligt bör utvärderas för att säkerställa att de ger bästa möjliga 

förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter även i situationer då EU:s 

beslutsprocess är mycket snabb.  

Vid sidan av de ovan beskrivna ändringarna i riksdagsordningen har 

arbetsmetoderna i riksdagen utvecklats genom praxis, t.ex. vad gäller EU-

nämndens arbetssätt och ansvarsfördelningen mellan utskotten och EU-nämnden. 

Som en del i riksdagens arbete med EU-frågor ingår dess deltagande i det 

interparlamentariska samarbetet inom EU. Inom detta samarbete pågår sedan en 

tid diskussioner om hur de nationella parlamentens samarbete och verktyg för att 

påverka EU:s beslutsprocess kan stärkas. De nationella parlamentens roll i EU är 

också en fråga som har lyfts av bl.a. EU-kommissionen. Riksdagen har inte ännu 

tagit ställning till de initiativ som diskuteras. 

Även EU-samarbetet i stort har utvecklats under de senaste tio åren, delvis till 

följd av de nya bestämmelser som infördes genom Lissabonfördraget men också 

som svar på händelser såväl inom EU-samarbetet som utanför EU:s gränser. 

Detta har inte sällan ställt krav på ett samordnat och snabbt agerande på EU-nivå. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sammantaget motiverar detta en samlad översyn av de gällande formerna för 

riksdagens arbete med EU-frågor, inklusive förutsättningar och former för 

riksdagens kontakter med EU-institutionerna och deltagande i det 

interparlamentariska samarbetet. En översyn bör omfatta arbetet såväl i teori som 

praktik, bl.a. för utröna huruvida funktionsfördelningen mellan regeringen och 

riksdagen har förändrats. I detta sammanhang kan t.ex. regeringens och 

riksdagens respektive roller när det gäller mandatgivningen i EU-nämnden 

studeras.   

En parlamentariskt sammansatt kommitté sammankallas med uppdrag att utreda 

riksdagens arbete med EU-frågor, inklusive hur riksdagen bör och kan förhålla 

sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella 

parlamenten. Utredningen ska omfatta arbetet i såväl teori som praktik i syfte att 

bl.a. utröna huruvida funktionsfördelningen mellan riksdagen och regeringen har 

förändrats. 

I uppdraget ingår att  

 gå igenom gällande bestämmelser för riksdagens arbete med EU-frågor, 

inklusive riksdagens kontakter med regeringen i detta hänseende, och 

belysa hur dessa bestämmelser tillämpas i praktiken, bl.a. när det gäller 

arbetet i EU-nämnden 

 analysera och utvärdera om arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 

om formerna för arbetet är ändamålsenliga och ger bästa möjliga 

förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter 

 gå igenom formerna och analysera förutsättningarna för riksdagens 

kontakter med EU-institutionerna och deltagande i det 

interparlamentariska samarbetet inom EU för att utröna hur riksdagen 

bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll 

för de nationella parlamenten 

 överväga om det finns skäl att föreslå förändringar i gällande 

bestämmelser och former för riksdagens arbete med EU-frågor, inklusive 

formerna för kontakterna med EU:s institutioner och deltagande i det 

interparlamentariska samarbetet inom EU, för att säkerställa att 

riksdagen kan delta i EU-samarbetet på ett effektivt och ansvarsfullt sätt  

 vid behov utarbeta förslag på sådana förändringar som avses ovan, inom 

ramen för befintliga grundlagsbestämmelser. Kommittén är dock 

oförhindrad att peka på eventuella behov av ändringar i grundlagarna. 

Kommittén bör utöver ovan beskrivna uppdrag kunna pröva andra frågor av vikt 

för utvecklingen av riksdagens EU-arbete. Det kan t.ex. gälla frågor som under 

utredningens gång aktualiseras i riksdagen, inom det interparlamentariska 

samarbetet eller till följd av händelser inom EU-samarbetet. Utredningen ska 



 

 

 

 

 

 

 

 

dock inte pröva huruvida EU-nämnden ska finnas kvar som organ i riksdagens 

EU-arbete.  

I den promemoria som finns i en bilaga till detta direktiv anges ett antal 

frågeställningar som kan tjäna som utgångspunkt för kommittén i dess arbete.  

Kommittén ska ledas av förste vice talman. Talmannen utser ledamöter i 

kommittén. Riksdagsdirektören utser sekreterare, sakkunniga, experter och annat 

biträde åt kommittén samt fastställer kommitténs budget. Kommittén får inrätta 

referens- och arbetsgrupper. 

Kommittén ska inleda sitt arbete i september 2016. Uppdraget ska redovisas 

senast den 1 oktober 2017. 



 

 

 

 

 

Bilaga till direktiv för en parlamentarisk utredning om riksdagens arbete 

med EU-frågor: 

 

Sveriges EU-medlemskap innebär att riksdagen har överlåtit en del av sin 

beslutanderätt till EU:s institutioner. Det är regeringen som företräder Sverige i 

EU men den är skyldig att informera och förankra sitt agerande med riksdagen. 

Riksdagen ska som folkets företrädare utöva ett aktivt och reellt inflytande som 

gör det möjligt att på förhand påverka de ståndpunkter Sverige ska inta i EU. En 

utgångspunkt har ansetts vara att samverkan mellan riksdag och regering bör ske 

under sådana former att Sveriges intressen tillgodoses på bästa sätt i EU-

samarbetet. 

Riksdagens arbete med EU-frågor har utvecklats i flera omgångar sedan Sveriges 

EU-inträde 1995. År 2007 infördes flera ändringar i riksdagsordningen med syfte 

att betona utskottens ansvar och se till att riksdagen kommer in tidigare i 

beslutsprocessen. Ändringarna innebar bland annat att utskotten ska granska 

vissa EU-dokument och att utskotten fick möjlighet att begära överläggning med 

regeringen i EU-frågor. I december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft med 

nya bestämmelser om de nationella parlamentens roll. Med anledning av det 

infördes bestämmelser i riksdagsordningen om bland annat 

subsidiaritetsprövningar av förslag till EU-lagstiftning och riksdagens deltagande 

vid fördragsändringar.  

Inom det interparlamentariska samarbetet i EU pågår sedan en tid diskussioner 

om hur de nationella parlamentens samarbete och verktyg för att påverka EU:s 

beslutsprocess kan stärkas. De nationella parlamentens roll i EU är också en 

fråga som lyfts av bland annat EU-kommissionen. Riksdagen har inte tagit 

ställning till de initiativ som diskuteras.  

Denna promemoria togs fram under hösten 2015 och har därefter processats fram 

till tidig vår 2016. Smärre justeringar har därefter gjorts i promemorian för att ta 

hänsyn till synpunkter som framförts under beredningsprocessen och till 

händelseutvecklingen i de EU-ärenden som beskrivs. Promemorian redogör för 

gällande bestämmelser för riksdagens arbete med EU-frågor och deltagande i det 

interparlamentariska samarbetet inom EU. Promemorian redogör även för de 

diskussioner som förs inom olika forum på EU-nivå om en stärkt roll för de 

nationella parlamenten och för tidigare utredningar av riksdagens arbete med EU-

frågor. Sist i promemorian redovisas frågor som en parlamentarisk utredning kan 

ha att ta ställning till.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringsformen anger en funktionsfördelning mellan regering och riksdag. 

Regeringen styr riket. I det ingår att företräda Sverige i internationella 

sammanhang. Det är således regeringen som företräder Sverige i EU, till exempel 

i rådet, EU-domstolen och gentemot kommissionen. Regeringen är ansvarig 

gentemot riksdagen. Det har inte ansetts tillräckligt att riksdagen enbart 

kontrollerar regeringens agerande inom EU i efterhand. Regeringen åläggs i 

regeringsformen att informera och rådgöra med riksdagen om vad som händer i 

EU och hur den avser att agera. På så sätt ges riksdagen ett inflytande över 

svenska positioner på förhand.  

Förhållandet mellan regering och riksdag i EU-frågornas hantering tar sig uttryck 

i en informations- och samrådsskyldighet för regeringen. Denna skyldighet anges 

allmänt i regeringsformen (RF) och har mer detaljerat reglerats i 

riksdagsordningen (RO). Den förtydligas och justeras fortlöpande genom 

uttalanden inom ramen för konstitutionsutskottets (KU) granskningsverksamhet 

och genom Regeringskansliets cirkulär. 

Regeringen genomför sin informationsplikt gentemot riksdagen genom såväl 

löpande skriftlig information som särskild skriftlig och muntlig information 

direkt till utskotten och EU-nämnden. 

Regeringens skyldighet att samråda med riksdagen genomförs med EU-nämnden 

inför besluten i rådet och Europeiska rådet. Genom överläggningar har utskotten 

en formell möjlighet att komma med synpunkter på regeringens agerande i EU. 

Gemensamt för utskottens överläggningar och EU-nämndens samråd är att de 

syftar till att kontrollera och påverka regeringens agerande i EU i linje med 

grundlagens funktionsfördelning. 

När Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 fick riksdagen och övriga 

nationella parlament i EU-länderna nya rättigheter och uppgifter. De nödvändiga 

reglerna för hur riksdagen ska hantera dessa uppgifter har införts i 

riksdagsordningen, bland annat regler för subsidiaritetsprövningar och riksdagens 

deltagande vid fördragsändringar.  

De nationella parlamenten i EU och Europaparlamentet har sedan lång tid 

tillbaka även etablerat ett interparlamentariskt samarbete. Detta samarbete har 

sedermera bekräftats på ett allmänt plan i EU:s fördrag. Riksdagen deltar på olika 

sätt i detta samarbete.  

 

Regeringen ska fortlöpande förse riksdagen med skriftlig information. Denna 

skriftliga information består i huvudsak av   



 

 

 

 

 

 

 

 

 faktapromemorior som ger regeringens syn på EU-dokument som den 

bedömer är betydelsefulla 

 återrapporter från rådsmöten och informella ministermöten i 

rådsordförandeskapets regi 

 underlag för informella ministermöten i rådsordförandeskapets regi 

 svenska inlagor i mål vid EU-domstolen och regeringens svar på 

motiverade yttranden i överträdelseärenden 

 regeringens svar inom ramen för kommissionens offentliga samråd. 

Regeringen lämnar varje år även en skrivelse till riksdagen, Årsboken i EU, i 

vilken regeringen redogör för verksamheten i EU under det gångna året. 

Skrivelsen behandlas av utrikesutskottet (UU) som ger andra utskott och EU-

nämnden tillfälle att yttra sig.  

Det finns även en möjlighet för utskotten att av regeringen begära särskild 

skriftlig eller muntlig information om arbetet inom EU. En sådan begäran ska 

framföras om minst fem ledamöter kräver det.  

 

Utskotten ska följa utvecklingen på EU-nivå i frågor som faller inom deras 

respektive beredningsområden. Utöver den information utskotten kan begära av 

regeringen finns en möjlighet för utskotten att begära överläggning med 

regeringen i de EU-frågor utskotten beslutar. Syftet med överläggningen är att ge 

ledamöterna en formaliserad möjlighet att föra fram synpunkter till regeringen. 

Samtidigt innebär det en möjlighet för regeringen att tidigt förankra sina 

ståndpunkter i riksdagen. Tanken är att utskotten i överläggningar ska ta upp 

frågor i ett tidigt skede av beslutsprocessen, innan det är aktuellt att fatta beslut i 

rådet. En fråga kan ur olika aspekter bli föremål för både överläggning i utskott 

och samråd i EU-nämnden.1 

Antalet överläggningar varierar mellan utskotten och över tid. Under 2014 

genomfördes lite drygt 50 överläggningstillfällen i utskotten. Under 2015 har 

drygt 60 överläggningstillfällen ägt rum.2 Även i vilket skede i EU:s 

beslutsprocess överläggningar sker varierar mellan utskotten. Variationen kan 

bero på vilken typ av dokument eller fråga överläggningen avser; överläggningar 

om rådsslutsatser sker i regel kort inför beslutet i rådet medan överläggningar om 

rättsakter som antas enligt ett lagstiftningsförfarande oftare sker på ett tidigare 

stadium.  

                                                      

1 Bet. 2005/06:KU21 s. 30. 
2 EU-samordningen statistikför antal överläggningstillfällen i utskotten, på basis av den information 

kanslierna skickar till EU-samordningen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Underlaget inför överläggningarna kan till exempel bestå av regeringens 

faktapromemorior och/eller ståndpunktspromemorior från ansvarigt departement. 

Utskotten sammanträder bakom stängda dörrar men möjlighet till undantag finns. 

Utskotten kan besluta om att hålla öppna sammanträden i den del de avser 

inhämtande av upplysningar eller överläggning i EU-frågor. Resultatet från 

överläggningarna redovisas i protokollen från utskottssammanträdena, vilka även 

publiceras på riksdagens webbplats.  

 

Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i 

ministerrådet. Regeringen ska även rådgöra med EU-nämnden om hur 

förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Samråd med EU-nämnden 

ska även ske inför möten och beslut i Europeiska rådet.  

EU-nämnden sammanträder som regel på fredagar för att behandla den 

kommande veckans rådsmöten. Underlaget inför samråden utgörs bland annat av 

departementets kommenterade rådsdagordningar och promemorior om enskilda 

punkter på rådsdagordningen. 

Regeringen förväntas agera i enlighet med det mandat den får genom samrådet 

med EU-nämnden och endast avvika från mandatet om det finns mycket goda 

skäl. 

Liksom utskotten ska EU-nämnden sammanträda bakom stängda dörrar men 

även här kan beslut fattas om undantag. I enlighet med EU-nämndens beslut är 

samråd inför möten i Europeiska rådet i regel öppna, liksom statsministerns 

återrapportering från dessa möten. Resultatet av samrådet redovisas i protokollen 

från EU-nämndens sammanträden. Det som sägs vid samråden upptecknas 

dessutom i läsbar form. Uppteckningarna blir i regel offentliga och publiceras på 

riksdagens webbplats två veckor efter mötet.  

Vid sidan av sammanträdena samråder regeringen fortlöpande med EU-nämnden 

om troliga A-punkter inför kommande vecka. Dessa samråd genomförs skriftligt 

och sammanfattas, eftersom det rör sig om beslut i rådet, med huruvida det finns 

stöd för regeringens ståndpunkt i de olika ärendena. Eventuella avvikande 

meningar noteras. Även andra skriftliga samråd sker löpande. 

 

Riksdagen inledde 2007 en obligatorisk granskning av kommissionens grön- och 

vitböcker samt en frivillig granskning av andra strategiska dokument från EU 

som talmannen beslutar om efter samråd med gruppledarna. Granskningen 



 

 

 

 

 

 

 

 

genomförs av utskotten och redovisas för kammaren i så kallade 

granskningsutlåtanden. Utkast till lagstiftningsakter kan inte bli föremål för 

granskningsutlåtande. 

Syftet med granskningen är att redan i ett tidigt skede i EU:s beslutsprocess 

skapa debatt kring och förankra EU-frågor i riksdagen. Utskottens 

granskningsutlåtanden behandlas i kammaren med resultatet att de läggs till 

handlingarna. De synpunkter som redovisas i utlåtandena är att betrakta som 

preliminära yttranden av konstitutionellt oförbindande karaktär, som inte binder 

regeringen eller riksdagen vid ett senare tillfälle men som kan avspegla rådande 

åsiktsförhållanden i riksdagen. Detta innebär att regeringen ges en möjlighet att 

stämma av om de ståndpunkter den avser att inta inom EU är förankrade i 

riksdagen.3 

Efter kammarbehandlingen skickar Riksdagsförvaltningen utlåtandena för 

kännedom till den EU-institution som avgett det dokument som granskats. Om 

det granskade dokumentet utgör grund för ett offentligt samråd sänds utlåtandet 

även som ett bidrag till samrådsprocessen. Utlåtandena läggs även ut på IPEX 

webbplats som information till andra nationella parlament och 

Europaparlamentet. 

 

De nationella parlamenten har en direkt roll i EU:s beslutsprocess genom att de 

prövar om utkast till lagstiftningsakter är förenliga med subsidiaritetsprincipen. 

Denna princip regleras i artikel 5.3 i EU-fördraget och innebär att EU ska vidta 

en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av 

den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på EU-

nivå.  

De närmare bestämmelserna för prövningen finns i protokoll (nr 2) om 

tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Varje nationellt 

parlament får inom åtta veckor4 från det att ett förslag finns tillgängligt i alla 

språkversioner lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och 

EU-kommissionens ordförande med skälen till varför de anser att ett utkast till 

lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Varje nationellt 

parlament har två röster. Om parlament som motsvarar en tredjedel av det totala 

antalet röster avger motiverade yttranden om ett förslag ska det omprövas av 

förslagsställaren, i de flesta fall kommissionen. Detta kallas för gult kort. En 

                                                      

3 Bet. 2005/06:KU21 s. 29). 
4 Augusti månad är borträknad från åttaveckorsfristen enligt en överenskommelse med 

kommissionen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

fjärdedel av rösterna krävs för förslag som rör det straffrättsliga och polisiära 

samarbetet. Efter omprövningen kan förslagsställaren välja att behålla, ändra 

eller dra tillbaka sitt förslag.  

För förslag som beslutas inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet finns 

ytterligare en tröskel. Om parlament som motsvarar hälften av det totala antalet 

röster avger motiverade yttranden och kommissionen efter prövningen står fast 

vid sitt förslag, ska rådet och Europaparlamentet under sin första behandling av 

förslaget ta särskild ställning till dess förenlighet med subsidiaritetsprincipen. 

Detta kallas för orange kort.  

EU-domstolen kan pröva giltigheten av en antagen lagstiftningsakt pga. 

åsidosättande av subsidiaritetsprincipen. Ett nationellt parlament har möjlighet att 

väcka en sådan talan vid EU-domstolen via sin regering. 

Sedan december 2009 subsidiaritetsprövar riksdagen de lagstiftningsförslag som 

EU:s institutioner skickar till de nationella parlamenten i enlighet med EU:s 

fördrag. Riksdagen har ansett att Lissabonfördraget innebär en skyldighet för de 

nationella parlamenten att bevaka att subsidiaritetsprincipen efterlevs. Riksdagen 

prövar därför samtliga utkast till lagstiftningsakter som omfattas av fördragets 

kontrollmekanism.5 Majoriteten av andra nationella parlament har inte uppfattat 

någon sådan skyldighet utan gör en form av urval av utkast till lagstiftningsakter 

som underställs en prövning. 

Riksdagens prövning bereds av utskotten som i sin beredning får vägledning i 

den så kallade tvåstegsmetod som KU rekommenderat6. Ett ärende avslutas med 

beslut i utskott om förslaget anses vara förenligt med subsidiaritetsprincipen. Om 

utskottet eller minst fem av utskottets ledamöter anser att förslaget strider mot 

subsidiaritetsprincipen förs prövningen vidare till kammaren genom ett 

prövningsutlåtande med förslag till motiverat yttrande. Om kammaren antar ett 

motiverat yttrande sänds det till EU:s institutioner genom en riksdagsskrivelse. 

Kommissionen skickar svarsbrev på de motiverade yttrandena, adresserade till 

talmannen. 

KU ska enligt riksdagsordningen följa tillämpningen i riksdagen av 

subsidiaritetsprincipen och en gång om året meddela kammaren sina iakttagelser. 

KU:s uppföljning avser dels den rent formella hanteringen i riksdagen av utkast 

till lagstiftningsakter, dels utfallen av de genomförda subsidiaritetsprövningarna 

på en övergripande nivå. Vid de senaste uppföljningarna har tyngdpunkten lagts 

                                                      

5 Förslaget hänvisas till utskott för beredning först när förslagsställaren bekräftat att förslaget 

omfattas av fördragets kontrollmekanism, genom en skrivelse om inledandet av 

åttaveckorsfristen. Riksdagen följer således förslagsställarens tolkning av kontrollmekanismens 
tillämpningsområde.  

6 Metoden är härledd ur det tidigare gällande protokoll (nr 30) till EG-fördraget om tillämpningen 
av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.  



 

 

 

 

 

 

 

 

vid utfallen i subsidiaritetsprövningarna. Vidare behandlas frågor om vilken 

betydelse interparlamentariskt samarbete, IPEX och kontakter med riksdagens 

representant vid EU:s institutioner har vid utskottens subsidiaritetsprövningar. 

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft och fram till och med december 2015 har 

riksdagen genomfört subsidiaritetsprövningar av totalt 522 utkast till 

lagstiftningsakter. Riksdagen har avgett motiverade yttranden gällande 51 av 

dessa utkast. 

 

De nationella parlamentens roll inom ramen för fördragsändringar innebär att de 

utser ledamöter till de förberedande konvent som i regel ska tillsättas vid sådana 

ändringar. Parlamenten spelar även en roll vid tillämpningen av de så kallade 

passarellerna – en form av förenklat förfarande för att ändra beslutsform i 

fördragen. De nationella parlamenten har enligt fördraget en möjlighet att inom 

sex månader lägga in ett veto mot ett förslag från Europeiska rådet eller 

kommissionen om att ändra beslutsförfarande inom ett visst område eller i ett 

visst fall.  

I riksdagsordningen finns bestämmelser både för val av riksdagsledamöter till 

konvent och för riksdagens prövning av initiativ om passareller. Ingen av dessa 

bestämmelser har tillämpats ännu. 

 

I maj 2006 presenterade kommissionen sitt meddelande En agenda för EU-

medborgarna – EU skall visa resultat.7 Kommissionens ambition med 

meddelandet var att få till stånd en förstärkning av den politiska dialogen mellan 

kommissionen och de nationella parlamenten. Denna förstärkning kallas allmänt 

för Barrosoinitiativet och innebär bland annat att kommissionen började sända 

nya lagförslag och samrådsdokument direkt till de nationella parlamenten med en 

inbjudan att lämna synpunkter. Kommissionen åtog sig också att svara på de 

nationella parlamentens yttranden. Utöver de nationella parlamentens skriftliga 

yttranden och kommissionens svar på desamma omfattar den politiska dialogen 

bland annat kommissionsbesök i de nationella parlamenten och kommissionens 

deltagande vid interparlamentariska möten.  

                                                      

7 Meddelande från kommissionen En agenda för EU-medborgarna – EU skall visa resultat, 
KOM(2006) 211. 



 

 

 

 

 

 

 

 

I enlighet med Barrosoinitiativet mottar riksdagen sedan september 2006 nya 

lagförslag och samrådsdokument direkt från kommissionen.8 När det gäller 

kommissionens politiska dialog med de nationella parlamenten har KU uttalat att 

den politiska dialogen mellan kommissionen och Sverige sker genom regeringen, 

som är ansvarig inför riksdagen. Det faktum att utskottens granskningsutlåtanden 

skickas för kännedom till kommissionen innebär inte en dialog i folk- och 

statsrättslig mening, enligt KU. Riksdagens motiverade yttranden inom ramen för 

fördragens mekanism för subsidiaritetskontroll är det enda sättet på vilket 

riksdagen, med stöd av befogenheter som fördragen tilldelar nationella 

parlament, ges möjlighet att på det sätt som anges i riksdagsordningen 

kommunicera direkt med bland annat kommissionen. Detta synsätt hindrar enligt 

KU dock inte att riksdagen tar initiativ till en dialog med kommissionen i olika 

frågor genom att utskotten till exempel ordnar öppna utfrågningar med 

företrädare för kommissionen.9  

Kommissionen å sin sida inkluderar i sin statistik granskningsutlåtanden, som 

vidarebefordras för kännedom till kommissionen på tjänstemannanivå, som 

bidrag mottagna inom ramen för den politiska dialogen. Kommissionen skickar 

därför även svar till riksdagen på granskningsutlåtandena (liksom på motiverade 

yttranden), inom ramen för den politiska dialogen.  

 

Enligt artikel 12 i EU-fördraget bidrar de nationella parlamenten till en 

välfungerande union, bland annat genom att få sig tillsända information och 

lagförslag från EU och i sin subsidiaritetskontroll av lagförslag. De nationella 

parlamenten och Europaparlamentet ska enligt fördraget tillsammans bestämma 

hur ett effektivt interparlamentariskt samarbete ska organiseras och främjas. 

Detta erkännande fanns redan innan Lissabonfördraget trädde i kraft och 

parlamenten samarbetar därför sedan länge genom: 

 EU-talmanskonferensen som ansvarar för den övergripande 

samordningen av interparlamentariska EU-aktiviteter 

 återkommande konferenser för bestämda frågor eller utskott, till exempel 

Cosac10, GUSP/GSFP-konferensen och den så kallade SESS-konferensen 

(se nedan)  

                                                      

8 Barrosoinitiativet beaktades inte i arbetet med utredningen Riksdagen i en ny tid. Initiativet 

presenterades den 10 maj 2006. Riksdagskommittén lade i december 2005 fram sina förslag om 

ändringar i riksdagens EU-arbete, KU:s betänkande justerades den 18 maj och riktlinjerna antogs 

den 1 juni 2006.  
9 Utl. 2012/13:KU15 s. 20f. 
10 Cosac (Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the 

European Union) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan 

Europaparlamentet och de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor. Konferensen är 



 

 

 

 

 

 

 

 

 utskottsvisa konferenser och gemensamma utskottsmöten 

 IPEX som är ett interparlamentariskt forum för elektroniskt utbyte av 

information mellan parlamenten, exempelvis i subsidiaritetsärenden 

 nätverket för de nationella parlamentens representanter i Bryssel. 

 

En del av riksdagens EU-arbete är dess samarbete med andra nationella 

parlament och Europaparlamentet. Samarbetet sker inom ramen för olika forum. 

Talmannen deltar vid den årliga EU-talmanskonferensen, ledamöter deltar i de 

interparlamentariska konferenser och utskottsmöten som anordnas i 

ordförandelandets eller Europaparlamentets regi och EU-nämndens ledamöter 

medverkar vid Cosacs möten. Eventuella åsiktsyttringar som framförs av 

riksdagsledamöter vid dessa möten görs i princip i egenskap av partiföreträdare. 

Uttalanden å riksdagens vägnar förutsätter beslut i kammaren.11 

Riksdagen har sedan 2005 en tjänsteman stationerad i Bryssel vilken ingår i ett 

nätverk med utsända representanter (tjänstemän) från andra EU-länders 

parlament. Representantens uppgift är att bevaka aktuella frågor som har relevans 

för riksdagens arbete, dels genom att följa arbetet i institutionerna, dels genom att 

utbyta information med de andra nationella parlamenten.  

På IPEX webbplats tillgängliggörs information om riksdagens behandling av EU-

dokument. EU-samordningen inom Riksdagsförvaltningen ansvarar bland annat 

för samordning av konferensinbjudningar till riksdagen, för förberedelser inför 

EU-talmanskonferensen samt fungerar som kontakt för IPEX. 

 

 

Flera av bestämmelserna som ger de nationella parlamenten inflytande i EU 

tillkom genom Lissabonfördragets ikraftträdande i december 2009. Det gäller 

inte minst subsidiaritetskontrollen som efter sex år gett varierande erfarenheter. 

Parlamenten har utfärdat gult kort till kommissionen vid tre tillfällen. 

Andra nyheter som infördes i och med Lissabonfördraget har inte ännu tillämpats 

eller slutligt beslutats. Det gäller till exempel de nationella parlamentens och 

Europaparlamentets kontroll av Europols verksamhet och utvärdering av 

Eurojusts verksamhet. 

De interparlamentariska samarbetsformerna, med grund i de mer allmänt hållna 

delarna av fördraget, utvecklas kontinuerligt. I september 2012 ägde exempelvis 

den första interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

                                                      

fördragsbunden (protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen). Från 
riksdagen deltar ledamöter från EU-nämnden. 

11 Talmanskonferensens förslag 1994/95:TK1 s. 22, riksdagsstyrelsens förslag 2000/01:RS1 s. 133. 



 

 

 

 

 

 

 

 

(GUSP/GSFP-konferensen) rum. I oktober 2013 hölls den första 

interparlamentariska konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och 

styrning i EU (SESS-konferensen, tidigare omnämnd som artikel 13-

konferensen) med syfte att diskutera budgetpolitiska frågor och andra frågor som 

omfattas av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom EMU. 

Gemensamt för dessa konferenser är att båda har inrättats av EU-

talmanskonferensen och att respektive konferens har antagit sin arbetsordning 

med utgångspunkt i de riktlinjer som EU-talmännen har enats om. 

Sedan en tid tillbaka pågår diskussioner inom ramen för det interparlamentariska 

samarbetet om hur parlamentens uppgifter kan nyttjas fullt ut och hur nuvarande 

samarbetsformer kan utvecklas, inom ramen för fördraget, för att ytterligare 

stärka parlamenten och deras roll i EU-samarbetet. Även från kommissionens 

och rådets sida kan noteras ett förnyat fokus på de nationella parlamenten. Bland 

Storbritanniens krav på EU-reformer inför kommande folkomröstning om landets 

EU-medlemskap finns också en stärkt roll för de nationella parlamenten.  

 

Vid tre tillfällen har de nationella parlamenten nått upp till tröskeln för att utfärda 

ett gult kort till kommissionen för ett förslags bristande överensstämmelse med 

subsidiaritetsprincipen. I maj 2012 - Monti II (utövandet av rätten att vidta 

kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och att tillhandahålla 

tjänster) – med resultatet att kommissionen drog tillbaka förslaget.12 I oktober 

2013 för förslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet (EPPO). 

Kommissionen valde att stå fast vid sitt förslag som nu behandlas inom rådet. 

Beslutet, liksom det resonemang som låg till grund för kommissionens beslut, har 

lett till kritik från flertalet nationella parlament. I maj 2016 nådde de nationella 

parlamenten för tredje gången upp till tröskeln för ett gult kort, denna gång om 

kommissionens förslag till revidering av utstationeringsdirektivet. Kommissionen 

har i skrivande stund inte inkommit med något svar på det senaste gula kortet. 

Riksdagen lämnade motiverade yttranden gällande Monti II-förslaget och EPPO.  

 

Enligt artikel 88 i fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget) ska närmare 

bestämmelser för de nationella parlamentens och Europaparlamentets kontroll av 

Europols verksamhet fastställas i sekundärlagstiftning (förordningar som antas 

gemensamt av Europaparlamentet och rådet). Frågan om den parlamentariska 

                                                      

12 Dock inte med hänvisning till det gula kortet utan till kommissionens bedömning att stödet inte 
hade några utsikter att antas i den efterkommande lagstiftningsprocessen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

kontrollen av byrån har diskuterats i olika forum sedan 2010, med deltagare från 

såväl kommissionen och Europaparlamentet som de nationella parlamenten. I 

mars 2013 presenterade kommissionen ett förslag till ny grundförordning för 

Europol. Förordningen antogs i maj 2016 efter en överenskommelse mellan 

Europaparlamentet och rådet och börjar gälla den 1 maj 2017. Enligt den antagna 

förordningen ska en gemensam parlamentarisk kontrollgrupp (Joint 

Parliamentary Scrutiny Group, JPSG) inrättas av Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten som gemensamt ska besluta om kontrollgruppens 

organisation och arbetsordning. Vid EU-talmanskonferensen i maj 2016 

beslutades att en arbetsgrupp ska ta fram förslag till hur den gemensamma 

kontrollgruppen ska utföra sitt uppdrag. Förslaget ska stämmas av med de 

nationella parlamenten och Europaparlamentet och avsikten är att fatta beslut i 

frågan vid EU-talmanskonferensen i april 2017. Det är i skrivande stund därför 

inte klart hur riksdagen och övriga parlament ska delta i kontrollen. 

Inom ramen för bankunionen har de nationella parlamenten givits rätt till 

information från och att lämna synpunkter till de europeiska myndigheterna för 

tillsyn och resolution av kreditinstitut (förordningarna 1024/2013 och 806/2014). 

Detta är de första exemplen på att de nationella parlamentens roll i EU utvecklats 

genom sekundärlagstiftning, och alltså inte på grundval av fördragsbestämmelser. 

Sverige deltar inte i bankunionen för närvarande. Bestämmelserna om de 

nationella parlamenten skulle bli direkt tillämpliga på riksdagen i den händelse 

Sverige senare väljer att delta.  

 

Ambitionen hos Junckerkommissionen, som tillträdde i november 2014, är att 

EU endast ska ägna sig åt frågor som har ett tydligt europeiskt mervärde. Som 

grund för kommissionens arbete under de kommande fem åren är de tio 

prioriterade områden som Juncker presenterade i Europaparlamentet när han 

nominerades till kommissionsordförande. Ett av dessa områden rör demokratisk 

förändring och innebär bland annat att kommissionen ska finna vägar att fördjupa 

samarbetet med de nationella parlamenten. Detta har konkretiserats i ett brev från 

förste vice ordförande Timmermans till kommissionskollegiet. Kommissionen 

vill se en stärkt dialog och ett förnyat partnerskap med de nationella parlamenten. 

Det kan till exempel innebära en mer aktiv kontakt från kommissionens sida för 

att få till stånd fysiska möten med parlamenten, men även att större engagemang 

läggs på kommissionens svar på de nationella parlamentens skriftliga yttranden 

om kommissionsdokument. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de nationella 

parlamentens motiverade yttranden inom ramen för deras 

subsidiaritetsprövningar. Dessa motiverade yttranden ska ses som en inbjudan till 

en dialog om behovet av och relevansen hos kommissionens förslag, inte som ett 

straff för kommissionen. Innan kommissionen svarar på ett eventuellt gult kort 



 

 

 

 

 

 

 

 

ska den inleda en direkt dialog med de nationella parlamenten. Även i de fall de 

nationella parlamenten inte når tröskeln för utfärdande av ett gult kort men ett 

betydande antal parlament har subsidiaritetsinvändningar mot ett förslag, ska 

kommissionen inleda en nära dialog med de parlament som har invändningar.13  

Den politiska dialog som kommissionen initierat med de nationella parlamenten 

har varit i kraft i snart tio år. De nationella parlamenten deltar i denna dialog i 

olika utsträckning och utifrån olika nationella förutsättningar. Majoriteten av de 

nationella parlamenten deltar mer eller mindre aktivt i det skriftliga utbytet av 

synpunkter med kommissionen inom den politiska dialogen. Dialogen används 

till exempel för yttranden i substans om förslag liksom för yttranden (utöver 

motiverade yttranden) kopplade till subsidiaritetsprövningen. 

I till exempel brittiska underhuset kan den politiska dialogen med kommissionen 

användas för att framföra synpunkter om subsidiaritetsaspekten av ett förslag för 

vilken åttaveckorsperioden löpt ut. På samma sätt användes dialogen till exempel 

av nederländska representanthuset och brittiska underhuset för att fortsätta 

kommunikationen med kommissionen då den valde att vidhålla sitt förslag om att 

inrätta en europeisk åklagarmyndighet trots det gula kort som utfärdades. 

 

Frågan om de nationella parlamentens roll har även diskuterats i ett bredare 

perspektiv inom rådet. Diskussioner har förts inom ramen för en särskild 

vängrupp till ordförandeskapet. De frågor som diskuterats har bland annat rört 

horisontella frågor och de nationella parlamentens roll, subsidiaritet, demokratisk 

legitimitet och om de möjligheter som finns i Lissabonfördraget använts i 

tillräcklig utsträckning. Vängruppen lämnade sin slutrapport “Ett bättre 

fungerande EU” i december 2014.14  

 

Storbritanniens (UK) premiärminister David Cameron har utlovat en 

folkomröstning om landets EU-medlemskap senast 2017. Avsikten är att 

omförhandla de brittiska medlemsvillkoren inför folkomröstningen. 

I ett brev till Europeiska rådets ordförande i november 2015 pekar Cameron ut 

fyra områden inom vilka han vill se EU-reformer. En fråga som nämns är en 

                                                      

13 Brev från kommissionens vice ordförande Frans Timmermans till övriga ledamöter i 
kommissionen om relationerna med de nationella parlamenten, den 18 december 2014. 

14 Ett bättre fungerande EU – Slutlig ordförandeskapsrapport från gruppen Ordförandeskapets 
vänner (16544/1/14), den 12 december 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

stärkt roll för de nationella parlamenten och en möjlighet för parlamenten att gå 

samman för att stoppa EU-förslag. 

Vid Europeiska rådets möte i februari 2016 fattade EU:s stats- och 

regeringschefer beslut om en överenskommelse om UK:s framtida relation till 

EU. När det gäller det brittiska kravet om en stärkt roll för de nationella 

parlamenten innebär överenskommelsen bland annat följande. 

 Lämpliga arrangemang kommer att inrättas för att säkerställa att EU:s 

institutioner tar vederbörlig hänsyn till nationella parlaments motiverade 

yttranden om att lagförslag från EU strider mot subsidiaritetsprincipen. 

  Om motiverade yttranden, vilka skickats inom tolv veckor från att ett 

lagförslag har översänts, representerar mer än 55 procent av de röster som 

tilldelats de nationella parlamenten, ska rådet hålla en övergripande 

diskussion om dessa yttranden och om vilka slutsatser som ska dras av detta. 

Efter diskussionen och med iakttagande av fördragens formföreskrifter 

kommer rådet att avbryta behandlingen av lagförslaget om inte utkastet 

ändras med hänsyn till de farhågor som framförts i de motiverade yttrandena. 

Överenskommelsen får effekt först när den brittiska regeringen meddelar rådet att 

landet beslutat att det fortsatt vill vara medlem i EU. Folkomröstningen äger rum 

den 23 juni 2016. 

Riksdagen följer, genom bland annat berörda utskott, EU:s process vad gäller den 

kommande folkomröstningen.  

 

Frågan om de nationella parlamentens roll och formerna för hur de deltar i EU-

samarbetet är ett återkommande tema på de Cosac-möten som hålls två gånger 

om året. Den senaste tiden har bland annat förbättringar av proceduren för 

subsidiaritetsprövningar (gult kort) liksom ett initiativ om att införa ett så kallat 

grönt kort diskuterats. Frågorna berör dels samarbetet mellan de nationella 

parlamenten, dels de nationella parlamentens dialog med EU-institutionerna, inte 

minst med kommissionen. En särskild arbetsgrupp, bestående av en ledamot och 

en tjänsteman från varje parlament/kammare, har fått i uppdrag att diskutera 

frågorna närmare. Det senaste arbetsgruppsmötet hölls i oktober 201515 och 

frågorna kommer att diskuteras på kommande Cosac-möten. En diskussion hölls 

även vid EU-talmanskonferensen i maj 2016. Utgångspunkten för diskussionerna 

är att eventuella förslag inte ska kräva någon fördragsändring.  

Diskussionerna som förs inom ramen för Cosac kan bland annat ses mot 

bakgrund av den diskussion som förts i flera nationella parlament de senaste åren 

                                                      

15 Från riksdagen deltog Emanuel Öz (S), ledamot i KU och suppleant i EU-nämnden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

i syfte att dels belysa de interna EU-processerna, dels se utvecklingsmöjligheter i 

samarbetet mellan de nationella parlamenten. Särskilt aktiva i diskussionen är 

parlamenten/kamrarna i Nederländerna, Danmark och Storbritannien.  

 

2.6.1 Förbättring av proceduren för subsidiaritetsprövningar 

Inom ramen för Cosac diskuteras hur proceduren för subsidiaritetsprövningar 

(gulakortproceduren) kan förbättras i detalj. Konkreta förslag som flera nationella 

parlament uttryckt en vilja att arbeta vidare med är: 

 informella icke-bindande riktlinjer för subsidiaritetsprövningen och 

motiverade yttranden 

 förlängd tidsfrist för prövningen genom ett flexibelt förhållningssätt från 

kommissionens sida (borträkning av jul/nyår och påsk från 

åttaveckorsfristen på samma sätt som i dag görs för augusti) 

 önskemål om att kommissionen, utöver enskilda svar till parlamenten, 

ger ett samlat svar på de nationella parlamentens motiverade yttranden 

om ett förslag. 

 

2.6.2 Prioriteringar i kommissionens årliga arbetsprogram 

Kopplat till diskussionen om hur proceduren för subsidiaritetsprövningar kan 

förbättras är förslaget att de nationella parlamenten, utifrån kommissionens 

arbetsprogram, diskuterar gemensamma prioriterade ärenden för fortsatt 

bevakning. Enligt förslaget ska de nationella parlamenten ha fram till den sista 

mars på sig att granska arbetsprogrammet, som vanligtvis presenteras i 

oktober/november, och identifiera prioriterade ärenden, bland annat genom att 

ange om förslaget kommer att subsidiaritetsprövas. Prioriteringarna föreslås 

sedan kommuniceras till kommissionen. Frågan om prioriteringar har drivits av 

framför allt det nederländska representanthuset.  

 

2.6.3 En möjlig procedur för grönt kort 

En annan fråga som diskuterats inom Cosac är ett möjligt införande av ett så 

kallat grönt kort. Enligt initiativet, som framför allt drivits av brittiska överhuset, 

föreslås de nationella parlamenten kunna gå samman och efterfråga nya initiativ 

(lagstiftning eller andra initiativ) från kommissionen liksom förslag till ändringar 

i och upphävande av befintlig lagstiftning. I jämförelse med det gula kortet, som i 

viss mån gör det möjligt för parlamenten att motsätta sig förslag, ska ett grönt 

kort ge parlamenten en möjlighet att mer proaktivt påverka kommissionen att 

presentera förslag som parlamenten anser vara särskilt angelägna. Tanken är att: 

 inga fördragsändringar ska krävas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 den ska bygga på existerande politiska dialog med kommissionen 

 kommissionens initiativrätt eller Europaparlamentets roll inte ska 

undermineras 

 initiativen inte ska binda något parlament eller regering. 

I syfte att konkretisera diskussionen om ett grönt kort har flera parlament tagit 

initiativ till så kallade testballonger. Först ut var danska folketinget med ett 

förslag att inrätta ett så kallat företagsråd. Det brittiska överhuset har föreslagit 

att kommissionen ska presentera ett förslag för att minska matsvinnet. Den 

franska nationalförsamlingen har föreslagit ett grönt kort om företagens sociala 

ansvar (CSR). Det lettiska parlamentet har presenterat ett initiativ om direktivet 

om audiovisuella medietjänster utan gränser. Samtliga nationella parlament har 

erbjudits att underteckna breven till kommissionen. 

Kommissionen har besvarat det brittiska initiativet om matavfall. Initiativet 

välkomnas av kommissionen som svarar att den kommer att ägna särskild 

uppmärksamhet till initiativet i sitt kommande arbete med ett paket om cirkulär 

ekonomi. Kommissionen välkomnar de nationella parlamentens vilja att på detta 

konstruktiva och proaktiva sätt bidra i policydiskussionen på EU-nivå.16        

I bidraget från Cosac-mötet i december 2015 noterar Cosac ett brett stöd för ett 

”grönt kort” som en icke-bindande form av förstärkt och koordinerad politisk 

dialog. Man noterar även att en majoritet av de kammare som uttalat sig i den 

Cosac-enkät som föregick mötet, vill fortsätta diskussionen, med ett flexibelt 

förhållningssätt, om hur en procedur kan utformas.17 Av enkätsvaren som 

skickats ut inför Cosac-mötet i juni 2016 framgår hur de svarande parlamenten 

ställer sig till bland annat en tröskel för grönt kort och tidsfrist för att skriva 

under ett sådant. Flera parlament reser frågetecken kring hur förfarandet praktiskt 

ska införas i det egna parlamentet.18 

 

 

Det svenska EU-medlemskapet innebär att riksdagen har överlåtit en del av sin 

beslutanderätt till EU:s institutioner. Det är regeringen som företräder Sverige i 

EU men den är skyldig att informera och förankra sitt agerande i EU med 

riksdagen. I sin roll som folkets företrädare ska riksdagen utöva ett aktivt och 

reellt inflytande som gör det möjligt att på förhand påverka de ståndpunkter 

                                                      

16 Brev från kommissionen till undertecknarna av initiativet, den 17 november 2015, C(2015) 7982. 
17 Contribution of the LIV COSAC, 30 November – 1 December 2015. 
18 Twenty-fifth Bi-annual Report: Developments in European Union Procedures and Practices 

Relevant to Parliamentary Scrutiny. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige ska inta i EU. En utgångspunkt har ansetts vara att samverkan mellan 

riksdag och regering bör ske under sådana former att Sveriges intressen 

tillgodoses på bästa sätt i EU-samarbetet. 

Riksdagens EU-arbete har förändrats i omgångar sedan EU-inträdet. Nya 

uppgifter har tillkommit för att ta hänsyn dels till ett behov av att riksdagens 

interna arbetsformer utvecklas, dels till förändringar på EU-nivå. Ett antal större 

översynsarbeten har genomförts där EU-frågor ofta ingått som del av en större 

översyn av riksdagens arbetsformer. Den senaste mer omfattande ändringen av 

riksdagsordningen med avseende på EU-frågornas hantering genomfördes i 

samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. För ytterligare 

information om tidigare översynsarbeten, se bilaga 1. 

Inga större ändringar rörande EU-arbetet genomfördes vid den senaste översynen 

av RO som trädde i kraft i september 2014. I KU:s betänkande behandlades bland 

annat även en S-motion19 som yrkar på att regeringen ska utvärdera och se över 

formerna och reglerna för regeringens och riksdagens arbete med EU-frågor. 

Motionen avslogs med följande ställningstagande från KU. 

Formerna för riksdagens arbete med EU-frågor bör kontinuerligt utvärderas, 

för att säkerställa att de ger bästa möjliga förutsättningar för riksdagen att 

fullgöra sina uppgifter även i situationer då EU:s beslutsprocess är mycket 

snabb. Formerna har nyligen analyserats av Kommittén för översyn av 

riksdagsordningen och utskottet delar kommitténs uppfattning att det inte 

finns skäl att nu föreslå någon ändrad reglering. Det innebär inte att det är 

uteslutet att frågan kan behöva tas upp på nytt under nästa mandatperiod.20 

Lissabonfördragets bestämmelser om de nationella parlamentens 

subsidiaritetskontroll av utkast till lagstiftningsakter och deltagande vid 

fördragsändringar innebär att riksdagen har fått möjlighet att kommunicera direkt 

med EU:s institutioner.  

Lissabonfördraget medförde nya uppgifter för riksdagen och de övriga nationella 

parlamenten. Samtidigt pågår diskussioner om hur de nationella parlamentens 

roll kan förstärkas ytterligare i EU-samarbetet.  

Det har gått tio år sedan den senaste parlamentariska utredningen med uppdrag 

att se över riksdagens arbete med EU-frågor gjordes. Därför och mot bakgrund 

av att det är sex år sedan Lissabonfördraget trädde i kraft samt med hänsyn till de 

pågående diskussionerna om de nationella parlamentens roll kan det finnas skäl 

att i en parlamentarisk utredning genomlysa och studera gällande bestämmelser 

för riksdagens arbete med EU-frågor och hur detta arbete bedrivs i praktiken. 

                                                      

19 Motion 2013/14:K290 Översyn av regeringens och riksdagens arbete med EU-frågor, Bo 
Bernhardsson (S). 

20 Bet. 2013/14:KU46 s. 16f. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Detta för att utröna om och i så fall hur funktionsfördelningen mellan regeringen 

och riksdagen kan ha förändrats samt för att riksdagen ska kunna förhålla sig till 

de pågående diskussionerna och utvecklingstendenserna i EU-samarbetet.  

Nedan följer en icke uttömmande redogörelse för möjliga frågeställningar som 

skulle kunna ingå i en kommande parlamentarisk utredning av riksdagens EU-

arbete.  

 

Enligt nu gällande ordning har riksdagen ett antal verktyg till sitt förfogande för 

att komma in i EU:s beslutsprocess på ett tidigt stadium och fortsatt följa den i 

syfte att kunna kontrollera och påverka, i huvudsak via regeringen, den politik 

som förs på EU-nivå. Dessa verktyg är i korthet följande:  

 information och överläggning i de EU-frågor utskotten bestämmer 

 information och samråd i EU-nämnden om hur förhandlingarna ska föras 

inför beslut i ministerrådet och Europeiska rådet 

 granskning av grön- och vitböcker samt andra strategiska EU-dokument 

 subsidiaritetsprövning av utkast till lagstiftningsakter.  

 debatter i kammaren 

 behandling av propositioner, skrivelser och motioner i betänkanden. 

En del av riksdagens EU-arbete är dess samarbete med de andra EU-ländernas 

nationella parlament och Europaparlamentet. Samarbetet sker inom ramen för 

olika forum. Talmannen deltar till exempel vid den årliga EU-

talmanskonferensen och ledamöter deltar i de interparlamentariska konferenser 

och utskottsmöten som anordnas i ordförandelandets eller Europaparlamentets 

regi.  

Av stor vikt för att kunna följa frågor av intresse för riksdagen är att den hålls 

informerad om vad som händer i EU-samarbetet. Vid sidan av den information 

som EU:s institutioner enligt fördraget ska skicka till de nationella parlamenten 

är den information regeringen är skyldig att förse riksdagen med avgörande för 

utskottens och EU-nämndens möjlighet att fullgöra sina skyldigheter. 

När det gäller riksdagens subsidiaritetsprövningar redovisar KU årligen sina 

iakttagelser avseende riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen. KU 

uttalar sig även om utvecklingen av subsidiaritetsprincipens tillämpning i den 

granskning utskottet i regel gör av kommissionens årsrapporter om subsidiaritet 

och proportionalitet respektive om kommissionens förbindelser med de nationella 

parlamenten. I sitt granskningsutlåtande om kommissionens årsrapporter för 

2012 anför KU följande: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottet bedömer att subsidiaritetskontrollen är ineffektiv under dess 

nuvarande former. En viktig aspekt är den alltför knappa tidsfristen för denna 

kontroll. Det brittiska överhusets EU-utskott har i en rapport från mars 2014 

förordat en förlängning av tidsfristen. Konstitutionsutskottet bedömer att en 

förlängning borde övervägas i lämpligt sammanhang. Såväl nivån på 

subsidiaritetsprotokollets trösklar för s.k. gula och orange kort som effekterna 

av att dessa trösklar nås borde även kunna övervägas i en sådan översyn. 

Utskottet, som är medvetet om att frågor om fördragsändringar kan vara tids- 

och energikrävande, vill i likhet med det brittiska överhusets EU-utskott peka 

på möjligheten att sådana förändringar eventuellt skulle kunna åstadkommas 

genom överenskommelser mellan medlemsstaterna och unionsinstitutionerna. 

Utskottet anser att parlamentens prövningsmekanism för att kunna 

underkänna alltför långtgående förslag måste fungera effektivt för att få den 

balans som Lissabonfördraget skulle ge mellan den ytterligare beslutanderätt 

som överläts till unionen och medlemsstaternas parlaments stärkta roll i att 

granska att rätt beslut fattas på rätt politisk nivå.21 

KU har vid flera tillfällen betonat värdet av informationsutbyte mellan de 

nationella parlamenten. Syftet med samarbetet mellan parlamenten inom EU är 

enligt KU bland annat att säkra det effektiva utövandet av de parlamentariska 

befogenheterna i unionsfrågorna, särskilt när det gäller övervakningen av 

subsidiaritetsprincipen. Enligt utskottet krävs ett utökat samarbete mellan de 

nationella parlamenten för att, i de fall där det finns invändningar mot om ett 

förslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen, kunna samla så många länder 

som möjligt, om de i protokollet angivna tröskelvärdena för att få ett förslag 

omprövat ska kunna uppnås.22    

I sin uppföljning 2014 konstaterar KU, liksom vid uppföljningen året före, att 

inget av utskotten uppger sig ha haft några kontakter med andra nationella 

parlament. KU upprepar värdet av sådana kontakter. Ett utökat samarbete med 

andra nationella parlament, om möjligt på politisk nivå, krävs för ett effektivt 

utövande av parlamentens befogenheter när det gäller övervakningen av 

subsidiaritetsprincipen. Frågan är hur ett närmare samarbete kan komma till 

stånd. Det finns redan i dag möjligheter till informationsutbyte till exempel inom 

ramen för Cosac och andra interparlamentariska möten. För att dessa möten ska 

bidra till informationsutbyte som leder till ett gult kort måste det ske under 

åttaveckorsfristen, vilket sällan torde vara fallet. Enligt KU är det inte möjligt att 

inom ramen för denna uppföljning svara på frågan hur ett samarbete mellan 

parlamenten ska komma till stånd, men utskottet anser att frågan måste börja 

diskuteras. KU menar att det möjligen kan finnas skäl till självrannsakan när det 

                                                      

21 Utl. 2013/14:KU45. 
22 Bet. 2012/13:KU8 s. 55f. 



 

 

 

 

 

 

 

 

gäller hur samarbetet hittills fungerat. I sammanhanget framhåller utskottet 

återigen riksdagens representant vid EU:s institutioner som en möjlig väg till 

sådant informationsutbyte.23    

Frågor att ta ställning till:  

Riksdagens möjligheter till påverkan och inflytande 

Vilken möjlighet har riksdagen utifrån gällande bestämmelser att påverka, i 

huvudsak via regeringen, den politik som förs på EU-nivå och hur bedrivs detta 

arbete i praktiken? Bedrivs EU-arbetet som det var tänkt, till exempel i fråga om 

överläggningar, samråd, granskningar och relationen utskott–EU-nämnd? Är 

denna ordning fortfarande ändamålsenlig? Har riksdagen det inflytande som 

förutsågs? Saknas verktyg för inflytande? Har andra verktyg/uppgifter spelat ut 

sin roll? Fångar riksdagen upp viktiga frågor i rätt tid, för att kunna utöva ett 

reellt inflytande? Är riksdagen rustad för den typ av snabba beslut som den 

senaste tidens krisinsatser i EU-samarbetet visat sig kräva? Har ledamöterna det 

stöd de behöver?  

Har utvecklingen av regler och praxis gällande riksdagens arbete med EU-

frågor påverkat funktionsfördelningen mellan riksdagen och regeringen? Finns 

det behov av att förtydliga gällande regler och praxis avseende riksdagens 

arbete med EU-frågor, till exempel gentemot regeringen? 

Riksdagens rätt till information från regeringen 

Hur fungerar informationsspridningen från regeringen? Förser regeringen 

riksdagen med rätt information i rätt tid? Saknar riksdagen information från 

något skede i beslutsprocessen; från kommissionens beredning av förslag till EU-

domstolens rättstillämpning? Hur tidigt i processen är överläggningar möjligt? 

Hur ser kontakterna med departementen ut och planeringen av informations- 

respektive överläggningstillfällen? 

Informationskällor vid sidan av regeringen 

Finns alternativa informationskällor vid sidan av regeringen som kan utnyttjas 

bättre (Brysselrepresentanten, information direkt från EU:s institutioner, till 

exempel kommissionärer eller ansvariga rapportörer i Europaparlamentet, 

institutionernas svenska informationskontor)? 

Subsidiaritetsprövningar 

Hur påverkar riksdagens kommunikation med institutionerna i 

subsidiaritetsprövningar funktionsfördelningen mellan regeringen och 

riksdagen? Hur och i vilken form kan ett utökat informationsutbyte i det 

interparlamentariska samarbetet börja diskuteras? Kan eller bör utskott förmås 

                                                      

23 Bet. 2014/15:KU5 s. 79. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ha kontakter med andra parlament som en del av subsidiaritetsprövningen? Om 

ja, hur skulle ett sådant informationsutbyte kunna se ut? Bör riksdagen göra en 

egen bedömning, vid sidan av förslagsställaren, av huruvida 

subsidiaritetsprincipen är tillämplig? 

Deltagande vid interparlamentariska konferenser 

Hur ser ledamöters deltagande vid interparlamentariska konferenser ut? Är det 

tydligt för ledamöter i vilken egenskap de deltar? Har ledamöter det stöd de 

behöver? 

Öppenhet och insyn 

Är ökad öppenhet i riksdagens EU-arbete önskvärd? Om ja, i vilket skede och 

hur? 

 

Gemensamt för de initiativ som diskuteras på EU-nivå är att de föreskriver en 

stärkt roll för de nationella parlamenten i EU-samarbetet och en förstärkt dialog 

såväl direkt mellan parlamenten som mellan parlamenten och EU:s institutioner. 

För riksdagens del väcker detta bland annat frågor om riksdagens möjligheter att 

kommunicera med andra än regeringen.   

Riksdagen följer de diskussioner som förs inom det interparlamentariska 

samarbetet och vissa av de initiativ som föreslagits har diskuterats på såväl 

administrativ som politisk nivå. Riksdagen har däremot inte tagit ställning till de 

förslag som diskuteras. För att kunna förhålla sig till diskussionerna på EU-nivå 

och för att utröna om ett eventuellt deltagande för riksdagen skulle vara möjligt 

och lämpligt kan det finnas skäl att i en parlamentarisk utredning utreda gällande 

bestämmelser vad gäller riksdagens möjligheter att delta i detta samarbete.   

 

3.2.1 Riksdagens kommunikation med andra än regeringen 

Junckerkommissionen har till exempel signalerat en delvis ändrad attityd till de 

nationella parlamentets subsidiaritetskontroll. Det återstår att se vilka uttryck den 

aviserade attitydförändringen kommer att ta sig. Det förefaller dock inte 

osannolikt att riksdagen, i den händelse ett motiverat yttrande skulle antas, på ett 

mer konkret sätt än i dag kommer att bjudas in att gentemot kommissionen till 

exempel utveckla sin syn och resonera kring acceptabla lösningar. 

Vidare har de nationella parlamenten i EU inlett en diskussion om att stärka 

dialogen med kommissionen. Det mest långtgående förslaget är kanske tanken på 

en procedur för ett grönt kort. Andra frågor handlar om hur förfarandena för 

motiverade yttranden och den politiska dialogen kan göras mer strukturerade och 

effektiva.  



 

 

 

 

 

 

 

 

I kölvattnet av kommissionens beslut att stå fast vid sitt förslag om en europeisk 

åklagare, trots de nationella parlamentens gula kort, var flera parlament aktiva i 

syfte att få kommissionen att ändra sitt beslut. Parlamentets åtgärder riktade sig 

dels direkt till kommissionen, dels till andra parlament för att få dem att yttra sig 

till kommissionen.  

Av de riktlinjer som riksdagen godkänt för arbetet med EU-frågor och senare 

uttalanden av KU24 framgår att kontakter med andra parlament är angeläget och 

att utskotten är fria att inhämta information. Utrymmet för att uttrycka 

ståndpunkter är emellertid begränsat till svenska uppfattningar i fall där det finns 

tydliga sådana. Uttalanden från riksdagens sida förutsätter beslut i kammaren och 

riksdagens enda sätt att kommunicera direkt med bland annat kommissionen är 

genom motiverade yttranden inom ramen för fördragens mekanism för 

subsidiaritetskontroll. Riksdagens utskott kan dock ta initiativ till dialog med 

företrädare för kommissionen inom ramen för till exempel en öppen utfrågning. 

Utskotten kan också ta direkt kontakt med kommissionen för att begära en 

motivering av ett förslag som är föremål för en subsidiaritetsprövning. I 

kontakter med andra nationella parlament kan utskotten uppmärksamma 

parlamenten på synpunkter som ett utskott i riksdagen har i fråga om ett förslag 

är förenligt med subsidiaritetsprincipen, vilket får förstås som att ett justerat 

ställningstagande ska finnas, eller verka för att samla många länder i syfte att nå 

tröskelvärdet för en omprövning. Riksdagsledamöter är fria att ge uttryck för 

åsikter, men sådana åsiktsyttringar görs i egenskap av partiföreträdare och inte 

som företrädare för ett riksdagsorgan. 

Mot denna bakgrund kan det råda viss osäkerhet, såväl i som utanför riksdagen, 

kring utrymmet för utskottens möjligheter att samverka med kommissionen och 

andra nationella parlament. Om riksdagen skulle anse det önskvärt med en 

utveckling som innebär fler och mer konkreta tillfällen att engagera sig i 

kontakter med EU:s institutioner och andra nationella parlament, kan det alltså 

finnas anledning för riksdagen att fundera över och klargöra förutsättningarna för 

att delta i sådana sammanhang. 

Frågor att ta ställning till:  

Kommunikationen med andra än regeringen 

Vilka är förutsättningarna för riksdagen att samverka med kommissionen och 

andra nationella parlament? Vilka är riksdagens möjligheter att svara på 

initiativ från andra nationella parlament eller EU-institutioner i frågor som 

uttryckligen rör de nationella parlamenten? Vilken möjlighet har riksdagen att 

föra fram synpunkter till andra än regeringen? Är det önskvärt att riksdagen för 

en kommunikation med andra än regeringen? 

                                                      

24 Utl. 2012/13:KU15 och bet. 2011/12:KU4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 En stärkt roll för de nationella parlamenten 

KU har uttalat sig om vikten av ett utökat informationsutbyte mellan de 

nationella parlamenten inom ramen för subsidiaritetsprövningar och anser att 

frågan om hur ett sådant samarbete ska kunna komma till stånd måste börja 

diskuteras (se ovan). När det gäller de konkreta initiativ som diskuteras har KU 

bland annat uttalat att en förlängning av tidsfristen bör övervägas i ett lämpligt 

sammanhang. 

Riksdagen har inte tagit ställning till ett möjligt förfarande för ett grönt kort och 

har därför inte svarat på de frågor som ställts i de senaste Cosac-enkäterna om ett 

sådant förfarande. De testballonger som hittills har presenterats av ett antal 

parlament har inkommit till riksdagen. EU-nämndens ordförande har svarat på 

breven, utan att ta ställning till de initiativ som föreslås. I svaren hänvisas till att 

frågan kräver ytterligare konstitutionell analys i riksdagen.  

I dagsläget har riksdagen möjlighet att föra fram initiativ genom att i 

tillkännagivanden anmoda regeringen att agera för att rådet beställer förslag från 

kommissionen enligt artikel 241 i EUF-fördraget. Enskilda ledamöter har en 

möjlighet att via partikolleger i Europaparlamentet driva en liknande beställning 

enligt artikel 225 i EUF-fördraget. 

I enlighet med KU:s uttalanden om den politiska dialogen är det regeringen som 

företräder Sverige i EU, så även i kontakten med kommissionen. Det enda sätt på 

vilket riksdagen kan kommunicera direkt med kommissionen är inom ramen för 

systemet för subsidiaritetsprövning. 

Utrikesutskottet granskar i regel kommissionens årliga arbetsprogram och som 

dagens granskning är utformad görs inga prioriteringar av varken de yttranden 

utskotten avger eller av UU i dess ställningstaganden. En prioritering med 

avseende på om ett förslag ska subsidiaritetsprövas eller inte är enligt dagens 

tolkning inte aktuellt för riksdagens del eftersom riksdagen subsidiaritetsprövar 

samtliga utkast till lagstiftningsakter. 

Frågor att ta ställning till: 

Subsidiaritetsprövningar 

Kan och bör riksdagen medverka med att ta fram informella icke-bindande 

riktlinjer för subsidiaritetsprövningen och motiverade yttranden i det 

interparlamentariska samarbetet? Om ja, hur skulle riksdagens medverkan 

kunna se ut? Hur skulle kommissionen förmås medge förlängd tidsfrist för 

prövningen vid till exempel jul/nyår och påsk? Är samlade svar från 

kommissionen till de nationella parlamenten eftersträvansvärt? Finns andra 

förbättringar av/initiativ rörande subsidiaritetsprövningar som riksdagen bör 

driva i det interparlamentariska samarbetet?  



 

 

 

 

 

 

 

 

Grönt kort 

Hur ska riksdagen hantera ett möjligt förfarande för grönt kort? Konstitutionella 

konsekvenser, till exempel för relationen regering–riksdag? Vad har 

ledamöterna för önskemål och behov? 

Prioritering av ärenden 

Är det lämpligt att riksdagen deltar i diskussionen om prioriterade ärenden på 

interparlamentarisk nivå? Om ja, hur skulle ett sådant deltagande se ut? Är det 

möjligt för riksdagen att ange prioriterade ärenden? Om ja, hur skulle en 

process för detta se ut? Hur skulle det påverka riksdagens relation med 

regeringen?  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

Tidigare utredningar/arbeten av riksdagens EU-arbete 

 

En ny riksdagsordning i september 2014. I januari 2014 lade riksdagsstyrelsen 

fram ett förslag till ny riksdagsordning (framst. 2013/14:RS3). Förslaget 

(tillsammans med regeringens proposition om en utvecklad budgetprocess) 

behandlades av KU i dess betänkande Översyn av riksdagsordningen och En 

utvecklad budgetprocess (bet. 2013/14:KU46). När det gäller riksdagsordningens 

EU-bestämmelser föreslås att regeringen ska åläggas att samråda med EU-

nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet, och inte som tidigare bara 

inför möten, i enlighet med vad EUMOT-utredningen föreslagit. I övrigt föreslås 

endast redaktionella förändringar. I betänkandet behandlas bland annat även en 

motion från Bo Bernhardsson (S) som yrkar på att regeringen ska utvärdera och 

se över formerna och reglerna för regeringens och riksdagens arbete med EU-

frågor. KU anför i sitt betänkande att formerna för riksdagens arbete med EU-

frågor kontinuerligt bör utvärderas, för att säkerställa att de ger bästa möjliga 

förutsättningar för riksdagen att fullgöra sina uppgifter även i situationer då EU:s 

beslutsprocess är mycket snabb. Formerna har nyligen analyserats av Kommittén 

för översyn av riksdagsordningen och utskottet delar kommitténs uppfattning att 

det inte finns skäl att nu föreslå någon ändrad reglering. Det innebär inte att det 

är uteslutet att frågan kan behöva tas upp på nytt under nästa mandatperiod, 

avslutar KU. Den nya riksdagsordningen trädde i kraft den 1 september 2014. För 

att läsa KU:s betänkande, se särskilt s. 14-17: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/versyn-av-riksdagsordningen-o_H101KU46/ 

 

Under 2013 genomförde Sieps, Svenska institutet för europapolitiska 

studier, på uppdrag av KU en kunskapsöversikt om subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna. Fokus i rapporten är subsidiaritetsprincipen och 

riksdagens subsidiaritetsprövningar. Slutsatserna i rapporten är författarnas egna 

och KU:s ledamöter har inte tagit ställning till innehållet i rapporten. Rapporten 

Subsidiaritet i EU efter Lissabon (2013/14:RFR10) finns att läsa på riksdagens 

webbplats: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-

fran-riksdagen/Subsidiaritet-i-EU-efter-Lissa_H10WRFR10/ 

 

Riksdagens arbete med EU-frågor – Rapport från EUMOT-utredningen 

(2010/11:URF2). I april 2009 beslutade den dåvarande riksdagsdirektören om en 

uppföljning av riksdagens arbete med EU-frågor, motionshantering m.m. Arbetet 

skulle bedrivas som en utredning på uppdrag av riksdagsdirektören och ledas av 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/versyn-av-riksdagsordningen-o_H101KU46/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/versyn-av-riksdagsordningen-o_H101KU46/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Subsidiaritet-i-EU-efter-Lissa_H10WRFR10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Subsidiaritet-i-EU-efter-Lissa_H10WRFR10/


 

 

 

 

 

 

 

 

en utredare med bistånd av två sekreterare (en med huvudsaklig inriktning på 

EU-arbetet och en för att följa upp övriga frågor). EUMOT-utredningens uppdrag 

gällande EU-frågor bestod i att följa upp erfarenheterna av de nya arbetsformerna 

i riksdagen med EU-frågor, med målet att klargöra arbetsfördelning och 

rekommendera en modell för hur arbetet ska bedrivas. Rapport avseende EU-

delen av utredningen avlämnades i december 2010: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-

dokument/Riksdagens-arbete-med-EU-frago_GYA5URF2/ 

 

Uppföljning av delar av EUMOT. I januari 2012 beslutade riksdagsdirektören 

att ge föredraganden Hans Hegeland i uppdrag att fortsätta beredningen av 

EUMOT-utredningens förslag om utlåtanden över förslag till rättsakter, samrådet 

om A-punkter, samråd inför Europeiska rådet samt ändrad sammansättning av 

EU-nämnden. Slutrapporten överlämnades i juni 2012. 

 

Lissabonutredningen: Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen. I 

juni 2009 beslutade riksdagsstyrelsen att tillkalla en utredare med uppdrag att 

utarbeta ett förslag om riksdagens hantering av subsidiaritetskontrollen och andra 

frågor enligt Lissabonfördraget. Enligt utredningen måste nya procedurer skapas 

dels när det gäller utkasten till lagstiftningsakter där riksdagen ska kontrollera att 

subsidiaritetsprincipen följs, dels när det gäller fördragsändringar med anledning 

av nya regler om förberedande konvent och möjlighet till förenklat förfarande. 

Utredningen avlämnade sin rapport i maj 2009 till riksdagsstyrelsen som i sin tur 

överlämnade förslaget till riksdagen för bedömning och beslut (framst. 

2008/09:RS4): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Redogorelser-och-framstallningar/Tillampningen-av-

Lissabonfordr_GW04RS4/ 

 

KU:s betänkande Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen (bet. 

2009/10:KU2) behandlar riksdagsstyrelsens framställning med samma namn. 

Utskottet tillstyrker delvis riksdagsstyrelsens förslag och föreslår ändringar i 

riksdagsstyrelsens förslag (bland annat när det gäller minoritetsskydd för att avge 

ett utlåtande). Ändringarna i riksdagsordningen trädde i kraft den 1 december 

2009: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/Tillampningen-av-Lissabonfordr_GX01KU2/ 

 

Riksdagen i en ny tid – Huvudbetänkande av 2002 års riksdagskommitté 

(framst. 2005/06:RS3). När det gäller riksdagens hantering av EU-frågor 

föreslås bland annat en ny ordning med överläggning med regeringen i utskott. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Riksdagens-arbete-med-EU-frago_GYA5URF2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Riksdagens-arbete-med-EU-frago_GYA5URF2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Tillampningen-av-Lissabonfordr_GX01KU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Tillampningen-av-Lissabonfordr_GX01KU2/


 

 

 

 

 

 

 

 

Betänkandet överlämnades till riksdagsstyrelsen i december 2005. 

Riksdagsstyrelsen överlämnade i sin tur förslaget till riksdagen för bedömning 

och beslut: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Redogorelser-

och-framstallningar/Riksdagen-i-en-ny-tid_GT04RS3/ 

 

Konstitutionsutskottets betänkande Riksdagen i en ny tid (bet. 2005/06:KU21) 

behandlar riksdagsstyrelsens framställning med samma namn. KU tillstyrker i allt 

väsentligt framställningen och föreslår två ändringar av riksdagsordningen. 

Ändringarna innebär bland annat en ny ordning för riksdagens hantering av vissa 

strategiska EU-dokument och en förstärkt roll för utskotten i riksdagens arbete 

med EU-frågorna, genom den föreslagna ordningen för överläggningar. Delarna 

gällande EU-arbetet föreslås träda i kraft den 1 januari 2007: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/Riksdagen-i-en-ny-tid_GT01KU21/ 

 

Riksdagen inför 2000-talet – Huvudbetänkande av riksdagskommittén 

(2000/01:RS1) innehåller förslag om ändringar i riksdagsordningen för att stärka 

riksdagens ställning i arbetet med EU-frågor. Bland annat föreslås att utskotten 

ska ha en stark roll i riksdagens arbete med EU-frågor, följa viktiga frågor i EU:s 

berednings- och beslutsprocess; EU-frågorna ska ingå som en integrerad del av 

utskottens ärendehantering; att utskottens synpunkter ska beaktas i EU-nämndens 

samråd med regeringen; information från regeringen om EU-frågor ska planeras 

in mer långsiktigt och systematiskt i kammarens arbete; och att en särskild årlig 

EU-debatt ska hållas. Betänkandet överlämnades till riksdagsstyrelsen den 14 

februari 2000. Riksdagsstyrelsen överlämnade i sin tur förslaget till riksdagen för 

bedömning och beslut: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Redogorelser-och-framstallningar/Riksdagen-infor-2000-

talet_GO04RS1/ 

 

Konstitutionsutskottets betänkande Riksdagen inför 2000-talet behandlar 

riksdagsstyrelsens framställning med samma namn (bet. 2000/01:KU23). KU 

tillstyrker framställningens förslag om ändringar i riksdagsordningen gällande 

EU-arbetet och godkänner de föreslagna riktlinjerna för riksdagens arbete med 

EU-frågor. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2001: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/Arenden/200001/KU23/ 

 

I betänkande 1996/97:KU2 tog KU initiativ till att införa ett nytt kapitel i 

riksdagsordningen om behandlingen av frågor i Europeiska unionen. Bland annat 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Redogorelser-och-framstallningar/Riksdagen-i-en-ny-tid_GT04RS3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Redogorelser-och-framstallningar/Riksdagen-i-en-ny-tid_GT04RS3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Riksdagen-i-en-ny-tid_GT01KU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Riksdagen-i-en-ny-tid_GT01KU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200001/KU23/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200001/KU23/


 

 

 

 

 

 

 

 

skärptes informationskraven på regeringen och utskotten ålades att följa EU-

arbetet på sina områden. I beredningen inhämtades yttranden från övriga utskott 

och EU-nämnden på grundval av ett antal frågor kring EU-frågornas behandling i 

riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/EU-fragornas-behandling-i-riks_GK01KU2/ 
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