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1. Vilka beslutar att en EU-lag ska bli till?
☐ Ministerrådet och Europaparlamentet
☐ Europaparlamentet och kommissionen
☐ Kommissionen och ministerrådet

2. Vilken rättighet har du som EU-medborgare?
☐ Att resa fritt eller studera i ett annat EU-land
☐ Att rösta i alla EU-länders parlamentsval
☐ Att hämta ut studiebidrag i önskat EU-land

3. Vilket land är inte med i EU?
☐ Cypern
☐ Estland
☐ Schweiz

4. Vad kan ett EU-fördrag jämföras med?
☐ En ”vanlig” lag
☐ En grundlag
☐ Ett förslag från ett EU-lands regering

5. Vilken av dessa frågor har EU rätt att 
bestämma över?

☐ Om ett miljögiftigt avfall ska förbjudas eller 
inte 

☐ Hur mycket invånarna i landet ska betala i 
skatt

☐ Från vilken årskurs eleverna i ett land ska få 
betyg

6. Vilken är en av EU-kommissionens uppgif-
ter?

☐ Att kontrollera hur EU:s pengar används
☐ Att föreslå lagar
☐ Att besluta om lagar

7. Vilken är en av Europaparlamentets uppgif-
ter?

☐ Att föreslå nya lagar
☐ Att bestämma om nationella skatter
☐ Att stifta lagar och besluta om budget

8. Det politiska arbetet i Sverige och i EU liknar 
på vissa sätt varandra. Vilket av följande 
påståenden stämmer?

☐ Både regeringen och kommissionen beslutar 
om lagar

☐ Både riksdagen och Europaparlamentet 
arbetar i utskott som ansvarar för olika 
ämnesområden

☐ Både riksdagen och Europaparlamentet före-
slår nya lagar

9. Vilka sitter i ministerrådet?
☐ En EU-parlamentariker från varje land
☐ Alla EU:s statsministrar
☐ En minister från varje EU-land

10. Vilken av följande frågor jobbar EU-
domstolen med?

☐ EU:s långtidsplanering och långtidsbudget 
(5-årsplan)

☐ Att kontrollera hur EU:s pengar används i 
respektive land

☐ Att avgöra vem som har rätt när EU och 
ett medlemsland är oense om att en lag ska 
införas i landet eller inte

11. Vad stämmer när det gäller val till Europa-
parlamentet? 

☐ I valet till Europaparlamentet röstar svensk-
arna fram 22 svenska ledamöter

☐ För att få rösta ska du vara 18 år och medbor-
gare i ett EU-land

☐ Val till Europaparlamentet hålls vart fjärde år

12. Ungefär hur mycket har Sverige fått i EU-
stöd de senaste åren?

☐ 10–12 miljarder
☐ 25–45 miljarder
☐ 45–65 miljarder



2 Quizfrågor till foldern EU på 10 minuter

13. Hur finansieras EU-ländernas gemensamma 
verksamhet?

☐ Genom en särskild skatt som varje EU-
medborgare betalar

☐ Genom en avgift som varje land betalar
☐ Genom att varje land per år betalar så mycket 

som landet anser sig ha råd med

14. Vad stämmer inte när det gäller riksdagens 
arbete med EU-frågor?

☐ Riksdagen kan bedöma om den tycker att en 
lag ska beslutas i Sverige eller i EU

☐ Svenska ministrar måste förankra lagförslag i 
riksdagen

☐ Riksdagen för Sveriges talan i EU

15. En stor del av EU:s budget går till att stödja, 
ja vad?

☐ Jordbruk, fiske och landsbygd
☐ Utbildningsväsendet i de olika EU-länderna
☐ Försvarsfrågor
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