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Teckenförklaring: 

Former 

 Fyrkanter – aktörer [se mer info nedan *)] 

 Ovaler – dokument; händelser 

 Pilar – aktiviteter (producera/skicka dokument; agera)  

 

Färger 

BLÅ – relaterat till riksdagen 

GRÖN – relaterat till EU:s institutioner 

GRÅ – övrigt/blandat 

ORANGE – dokument/agerande mellan institutioner 

ROSA – ömsesidig, fortlöpande kommunikation mellan institutioner 

 

Observera att de exemplifierade aktiviteterna, dokumenten och aktörerna inte nödvändigtvis förekommer i alla lagstiftningsärenden. 

Detta är en förenklad framställning av de moment som kan ingå i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (COD/OLP). 

 

*) 

CdR – Europeiska regionkommittén består av 350 lokalt eller regionalt valda ledamöter från EU:s medlemsstater, utsedda av ministerrådet. Tolv 

ledamöter kommer från Sverige. 

EESK – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén består av 350 representanter för arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper 

från medlemsstaterna. Utses av ministerrådet; tolv ledamöter från Sverige. 

SANTE – EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet 

ENVI – Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

EPSCO – Ministerrådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) 

TTE – Ministerrådet (transport, telekommunikation och energi)  

SoU – Riksdagens socialutskott 

KU – Riksdagens konstitutionsutskott 

EUN – Riksdagens EU-nämnd 
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Överläggning 
2013-06-20 Överläggning 

2013-02-12 

Utskottsbetänkande  

A7-0276/2013 
2013-07-24 

SANTE 

EPSCO 

KU 

Regerings-
kansliet 

EU-KOMMISSIONEN 

Offentligt samråd 
sept. – dec. 2010 

COM(2012) 788 
(lagförslag) 
19/12 2012 

Sub.prövn.utlåtande 
2012/13:SoU17 
2013-02-19 

Motiverat yttrande 
2013-02-21 

Resolution med 
ståndpunkt 
2014-02-26 

Antagande 

2014-04-03 

Coreper I; 
arbetsgrupp 

ENVI 

REGERINGEN 

EU-KOMMISSIONEN 

Direktivet 
publiceras i EUT 

2014-04-29 

85 000 svar 

Rådsmöte 3303 

(TTE) 
2014-03-14 

 

SoU 

EUN 
RIKSDAGEN 
(Kammaren) 

EUROPAPARLAMENTET MINISTERRÅDET 

Trilog 
hösten 2013 

FPM 2012/13:51 
2013-01-23 

Yttranden 
(CdR, EESK) 
juli 2013 

Samråd 
2013-06-14 

Information 
2013-12-06 

Votering i plenum  
 

Rådsmöte 3247 

(EPSCO) 
2013-06-21 

  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/utskottens-protokoll/protokoll-utskottssammantrade-20121350_H0A1KU50p
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/utskottens-protokoll/protokoll---utskottssammantrade-20121318_H0A12B4A96
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0276&language=SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0276&language=SV
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-926_sv.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2012:0788:FIN
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens-forslag_H001SoU17
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20120366/serik.do
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0160+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0160+0+DOC+XML+V0//SV
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-143-2013-REV-1/sv/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0040
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2014/03/14/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/reviderat-tobaksproduktdirektiv_H006FPM51
https://dm.cor.europa.eu/CORDocumentSearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documenttype%3AAC)%20(documentlanguage%3ASV)%20(documentnumber%3A2062)%20(documentyear%3A2013)
https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documenttype:AC)%20(documentlanguage:sv)%20(documentnumber:0841)%20(documentyear:2013)
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/?dokumentid=H00L41&typ=eunbil
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kallelse-och-foredragningslista/kallelse-och-foredragningslista-20131413_H10L13
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/sda.do?id=23316&l=en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10382-2013-INIT/sv/pdf
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HITTA DOKUMENT / INFORMATION: 

Information om offentliga samråd 

http://ec.europa.eu/info/consultations_sv    

Information om pågående och avslutade offentliga samråd utifrån kommissionens meddelanden/förslag. Ersätter sidan ”Din röst i Europa”. 

Grön/vitböcker etc. (ofta COM-dokument): 

EUR-Lex i kategorin förberedande dokument 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

Regeringens fakta-pm om EU-förslag: 

Riksdagens webbplats, Dokument & lagar – FPM finns som en egen dokumentkategori 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/  

Granskningsutlåtanden från riksdagens utskott:  

Riksdagens webbplats, Dokument & lagar – fritextsökning, sökning utifrån utskott m.m. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/  

COM-dokument (lagförslag): 

EUR-Lex i kategorin förberedande dokument 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

Utlåtanden från riksdagens utskott i subsidiaritetsärenden: 

Riksdagens webbplats, Dokument & lagar – fritextsökning, sökning utifrån utskott m.m. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/  

I prövningsutlåtandet hittar man också utskottet förslag till ett eventuellt motiverat yttrande. 

Eventuella motiverade yttranden från samtliga medlemsstater kan man hitta på IPEX, de nationella parlamentens gemensamma plattform för 

utbyte av information. 

http://ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do  

http://ec.europa.eu/info/consultations_sv
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do
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Europaparlamentets utskottsbetänkanden finns inte inlagda som individuellt sökbara dokument i EUR-Lex. De är lättast att hitta via 

lagförslaget (COM-dokumentet) eller den aktuella lagstiftningsakten (direktiv/förordning) 

De går också att söka fram via lagstiftningsprocessen i Oeil. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y  

Voteringar 

Omröstningsresultat går att hitta via EP:s webbplats (i anslutning till föredragningslistan) 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes   

eller Votewatch http://www.votewatch.eu/en/term8-legal-aid-for-suspects-and-accused-persons-in-criminal-proceedings-and-for-requested-

persons-in-euro.html  

Rådets dagordningar och protokoll finns normalt inte i EUR-Lex (voteringarna finns ibland).  

I Rådet eget register över handlingar finns ingångar utifrån kategori - till exempel dagordningar, protokoll och omröstningar. Där är det också 

lättare at se direkt i träfflistan vilken typ av innehåll dokumentet har. 

http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/public-register/     

Eftersom riksdagsutskottens möten inte är offentliga finns inga allmänt tillgängliga protokoll som visar vad som diskuterats under till exempel 

en överläggning mellan utskott och regeringsrepresentant. 

I utskottens protokoll kan man däremot hitta information om att en överläggning har ägt rum och en sammanfattande text. Via 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/  kan man välja utskott, och därefter dokumenttyp ”utskottsprotokoll”. 

Sveriges ställningstaganden i rådet görs av regeringen, som dock först måste samråda med EU-nämnden. EU-nämndens uppteckningar finns 

tillgängliga på riksdagens webbplats, Dokument & lagar. 

EU-nämnden har också en egen sida på riksdagens webbplats (precis som utskotten har). Där kan man bland annat hitta deras kalender och 

information om hur nämnden arbetar. 

http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/eu-namnden/  

Rådets ståndpunkter går att söka fram som en egen kategori i EUR-Lex, men det kan ibland vara enklare är att gå via lag/lagförslag (COM-

dokument, direktiv, förordningar). 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes
http://www.votewatch.eu/en/term8-legal-aid-for-suspects-and-accused-persons-in-criminal-proceedings-and-for-requested-persons-in-euro.html
http://www.votewatch.eu/en/term8-legal-aid-for-suspects-and-accused-persons-in-criminal-proceedings-and-for-requested-persons-in-euro.html
http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/public-register/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/eu-namnden/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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EP:s ståndpunkter går också att söka via Legislative Observatory (EP:s lagstiftningsdatabas). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y  

Förordningar går att söka fram som en egen kategori i EUR-Lex. Det går också att söka till exempel på olika typer av referenser 

(dokumentbeteckning, CELEX-nummer, EUT-nummer) eller via COM-dokumentet (lagförslaget). 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

Direktiv går att söka fram som en egen kategori i EUR-Lex. Det går också att söka till exempel på olika typer av referenser 

(dokumentbeteckning, CELEX-nummer, EUT-nummer) eller via COM-dokumentet (lagförslaget). 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

 

Tips på resurser för att följa lagstiftningsprocessen och hitta dokument: 

EUR-Lex -  databas över EU-lagstiftningen 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv   

Legislative Observatory (Oeil) – Europaparlamentets lagstiftningsdatabas 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do  

EU Legislation in Progress - Översikt över pågående lagstiftning, uppdelad efter ämnesområden. Publiceras av Europaparlamentets 

utredningstjänst (EPRS) 

https://epthinktank.eu/eu-legislation-in-progress/   

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
https://epthinktank.eu/eu-legislation-in-progress/

