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2014: 51,07%

2019: 55,27% +4,2 procentenheter

VALDELTAGANDE I SVERIGE





SVERIGES TVÅ PARLAMENT



RIKSDAGSVAL VS. EU-VAL
RIKSDAGEN

• Vart fjärde år

• 11 september 2022

• Utser regering

• Lokala valkretsar

EUROPAPARLAMENTET

• Vart femte år

• 00 maj 2024

• Ingen regeringsmakt ska 
utses

• En enda valkrets (Sverige)



SÅ BESLUTAR EU

Europaparlamentet

EU-kommissionen

Ministerrådet



37%* AV 
SVENSKA LAGAR 
HAR SIN GRUND I 

EU-BESLUT

*Andel lagar som syftar till att genomföra EU-direktiv,
EU-förordningar eller andra bindande regler.

Källa: Dagens Nyheters undersökning
(https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-hur-
stor-makt-har-eu-i-sverige/)



EUROPAPARLAMENTET

• Enda direktvalda EU-

institutionen

• 751 ledamöter från 28 länder 

• 7 politiska grupper samt 

grupplösa ledamöter

• 24 officiella språk

• 20 svenska ledamöter



PARTIGRUPPER I EUROPAPARLAMENTET



BILDANDE AV POLITISKA GRUPPER
• Det krävs minst 25 ledamöter från minst en 

fjärdedel av EU-länderna (7) för att bilda en 

politisk grupp.

• Grupperna meddelar per brev talmannen sina 

respektive sammansättningar. Detta brev måste 

innehålla en politisk samhörighetsförklaring, 

tillsammans med alla gruppers ledamöters 

underskrifter (nytt).

• En politisk grupp kan bildas när som helst under 

mandatperioden.



2019: MANDATFÖRDELNING



2014: MANDATFÖRDELNING





EUROPAPARLAMENTET EFTER BREXIT



VAL AV 
LEDAMÖTER



MANDATFÖRDELNING SVERIGE







20 PARLAMENTSUTSKOTT
• Utrikesfrågor (71)

• Mänskliga rättigheter (30)

• Säkerhet och försvar (30)

• Utveckling (26)

• Internationell handel (41)

• Budget (41)

• Budgetkontroll (30)

• Ekonomi och valutafrågor (60)

• Sysselsättning och sociala frågor (55)

• Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (76)

• Industrifrågor, forskning och energi (72)

• Inre marknaden och konsumentskydd (45)

• Transport och turism (49)

• Regional utveckling (43)

• Jordbruk och landsbygdens utveckling (48)

• Fiskeri (28)

• Kultur och utbildning (31)

• Rättsliga frågor (25)

• Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga 
och inrikes frågor (68)

• Konstitutionella frågor (28)

• Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män (35)

• Framställningar (35)



VAL AV NY KOMMISSION
• Hela kommissionen, inklusive den höga 

representanten för utrikesfrågor och 

säkerhetspolitik, väljs av Europaparla-

mentet.

• Efter att ordföranden och kommissions-

ledamöterna har valts av parlamentet 

utses de formellt – med kvalificerad 

majoritet – av rådet.

EU-kommissionen under Jean-Claude Juncker



KONTAKTA OSS

Klas Jansson

klas.jansson@ep.europa.eu
Europaparlamentets kontor i Sverige

Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

Telefon: 08-56 24 44 55
www.europaparlamentet.se


