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  Fler gör mer
  Europeiska rådet - toppmöten
  Regeringens arbete i rådet
  Samråd och beredning
  EU:s ordförandeskap
  EU:s nya fördrag: Lissabonfördraget
  EU:s tillväxtstrategi: Lissabonstrategin
  EU:s utvidgning
  Den inre marknaden
  EU-budgeten
  EMU och euron
  Öppenhet och EU
  EU-kalendarium
  Veckobrevet från Bryssel
  Var hittar jag information om EU?

Just nu görs en genomgripande översyn av EU:s budget. Det är 
ett viktigt och spännande arbete för att förnya och förändra 
unionen inför framtidens utmaningar. Här kan du läsa mer om 
vad som är på gång. Du har också chansen att på ett roligt och 
annorlunda sätt göra din egen EU-budget!

Utrikesministrarna ska diskutera västra Balkan
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) 
sammanträder den 18-19 februari i Bryssel. Västra Balkan och 

krisen i Kenya är två av frågorna på dagordningen. Sverige 
representeras av utrikesminister Carl Bildt och EU-minister 
Cecilia Malmström. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 

och yttre förbindelser den 18-19 februari
Jordbruks- och fiskeministrarna möts om EU:s 
fiskekontroll
Jordbruks- och fiskeministrarna kommer att diskutera EU:s 
framtida fiskekontroll vid rådsmötet i Bryssel den 18 februari. 
Vaccination mot djursjukdomen bluetongue och förslag om 
genmodifierad majs och potatis för livsmedels- och 
foderändamål står på dagordningen. Jordbruksminister Eskil 
Erlandsson deltar i mötet. 
 ▪ Läs mer om rådet för jordruk och fiske 

den 18 februari
  
EU:s utbildnings- och ungdomsministrar möts i 
Bryssel
Utbildnings- och ungdomsrådet den 14 februari kommer till en 
stor del att ägnas åt förberedelser av stats- och 
regeringschefernas möte i Europeiska rådet den 13-14 mars. 
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 
representerar Sverige. 
 ▪ Läs mer om utbildnings- och 

ungdomsrådet den 14 februari
  
Nu synas EU:s budget. Turnéstart för Cecilia 
Malmström i Karlskrona.
Under våren kommer EU-minister Cecilia Malmström att 
genomföra en rad öppna möten och seminarier som fokuserar 
på den översyn av EU:s budget som just nu pågår. Det är ett 
stort och angeläget arbete som kommer att stor betydelse för 
framtidens EU.
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Därför är det viktigt att ha en genomgripande diskussion om 
framtidsbudgeten och vad Sverige ska prioritera vid 
förhandlingsbordet. Idén med turnén är att föra en dialog om 
hur EU:s resurser ska användas och att ta in idéer och 
synpunkter från allmänheten, näringslivet och organisationer.

Turnéstarten för Cecilia Malmström sker på Marinmuseum i 
Karlskrona onsdagen den 13 februari. Alla intresserade är 
välkomna. 
 ▪ Läs mer om översynen av EU:s budget
 ▪ Pressmeddelande: EU-minister Cecilia 

Malmström besöker Karlskrona
  
EU:s finansministrar förberedde vårtoppmötet

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) 
sammanträdde i Bryssel den 12 februari. Ministrarna antog 
bland annat Ekofins bidrag till Europeiska rådets vårtoppmöte 
den 13-14 mars. Finansminister Anders Borg representerade 
Sverige. 
 
 Läs mer om Ekofin-mötet den 12 februari
  EU-minister Cecilia Malmström besöker 

Karlskrona 
  Glädjande EU-besked till 89 000 svenska 

bilägare 
  Tjänstedirektivets aktörer samlade 
  Utrikesministrarna beslutade inleda EU:s 

Tchad-insats 

Så här fungerar det

Läs om hur EU styrs och hur regeringen arbetar i EU.

  Så styrs EU - EU:s institutioner

  Regeringens roll i EU-arbetet och samordningen i 
Regeringskansliet

Aktuellt om EU

  Jordbruksminister Eskil Erlandsson diskuterar EU:s 
framtida fiskekontroll 

  Carl Bildt och Cecilia Malmström till EU-rådsmöte i 
Bryssel 

  Fredrik Reinfeldt besöker Europaparlamentet i 
Strasbourg 

  Ungdomsminister Nyamko Sabuni besöker rådsmöte i 
Bryssel 

  EU-minister Cecilia Malmström besöker Karlskrona 

  Pressavdelning

Hur tycker du att EU:s pengar ska användas? Gör din 
egen EU-budget!

Regeringens arbete i rådet

  Allmänna frågor och yttre förbindelser
  Ekonomiska och finansiella frågor
  Rättsliga och inrikes frågor
  Jordbruk och fiske
  Konkurrenskraft
  Miljö
  Sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 

konsumentfrågor
  Transport, telekommunikation och energi
  Utbildning, ungdom och kultur
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Dagordningar inför rådsmöten

  Rådet för jordbruk och fiske, 18 februari 2008 15 
februari 2008 

  Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser, 18-19 
februari 2008 11 februari 2008 

  Rådet för utbildning, ungdom och kultur, 14 februari 
2008 7 februari 2008 

  Alla kommenterade dagordningar
Dagordningar och rapporter för möten i Coreper

  Coreper I: Dagordningar och rapporter
  Coreper II: Dagordningar och rapporter

Sloveniens ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

Uttalanden från rådet

Uttalanden om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken publicerade på ministerrådets webbplats. 
Rådet ansvarar för länktexterna.

  Déclaration de la présidence au nom de l'Union 
européenne sur la tenue des élections législatives au 
Pakistan

  Frigivande av människorättsförsvarare i Uzbekistan
  Dödsdomar i Iran
    Officiell utnämning av den thailändska 

regeringen den 6 februari 2008
  Uttalanden på rådets webbplats

EU-länkar

  EU:s webbportal
  EU-upplysningens webbplats: partipolitiskt neutral EU-

information, nyheter m.m.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Cecilia Malmström
  Carl Bildt

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen
  EU-representationen
  Utrikesdepartementet
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Europeiska rådet - toppmöten

http://regeringen.se/sb/d/6784

  Toppmöten under 2007
  Toppmöten under 2006
  Toppmöten under 2005

Europeiska rådet består av medlemsländernas stats- eller 
regeringschefer och kommissionens ordförande. Dessa biträds 
av medlemsstaternas utrikesministrar och när vissa frågor står 
på dagordningen kan även finansministrarna delta. Europeiska 
rådet möts 1-2 gånger per ordförandeskap på vad som brukar 
kallas för EU:s toppmöten.

Toppmöten etablerades på 1960-talet vid sidan av EU:s övriga 
beslutsstruktur och blev mer regelbundna i början av 1970-talet.  
Formell status fick de 1974 i Paris.

Arbetet i Europeiska rådet förbereds till stor del av rådet för 
allmänna frågor och yttre förbindelser där utrikesministrarna 
antar först dagordningen, en så kallad "annoterad agenda" och 
sedan ett utkast till toppmötesslutsatser. Några dagar före 
toppmötet sänder den stats- eller regeringschef som innehar 
ordförandeskapet ett brev (herdabrevet) till sina motsvarigheter 
och till kommissionens ordförande för att bjuda in dem till 
mötet. Brevet innehåller i allmänhet en förteckning över frågor 
som kommer att behandlas men det finns ingen formell 
dagordning på samma sätt som vid rådets möten.

Ge impulser och fastställa riktlinjer
Även om Europeiska rådet juridiskt sett inte är någon av EU:s 
institutioner beskrivs det idag som unionens viktigaste organ. 
Det har enligt EU-fördraget i uppgift att "ge unionen de 
impulser som behövs för dess utveckling och fastställa allmänna 
politiska riktlinjer för denna utveckling". Genom att det har en 
viss distans till den detaljerade, dagliga beslutsprocessen får det 
ofta lösa upp knutar i unionens arbete. Europeiska rådet kan 
också rycka in snabbt i krislägen, särskilt om företrädarna är 
överens.

Beslutsfattande
Europeiska rådet fattar sällan formella beslut men fastställer, 
genom slutsatser, allmänna politiska riktlinjer för unionen. De 
riktlinjer som utformas skrivs in i "ordförandeskapets 
slutsatser". Det är ett viktigt redskap för den uppföljning som 
institutionerna och medlemsstaterna gör av Europeiska rådets 
riktlinjer. I slutsatserna kan Europeiska rådet uppmana rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna att agera på ett visst sätt.

EXTERNA LÄNKAR
  Europeiska rådet
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Regeringens arbete i rådet

http://regeringen.se/sb/d/6692

  Allmänna frågor och yttre förbindelser
  Ekonomiska och finansiella frågor
  Rättsliga och inrikes frågor
  Jordbruk och fiske
  Konkurrenskraft
  Miljö
  Sysselsättning, sociala frågor, hälsa & konsument
  Transport, telekommunikation och energi
  Utbildning, ungdom och kultur
  Så här fungerar rådsarbetet
  Intervjuer med EU-ambassadörerna

Regeringen företräder Sverige i Europeiska unionens råd, som 
ofta kallas ministerrådet eller rådet. Rådet möts på tre nivåer: 
med tjänstemän i arbetsgrupper, ambassadörer i Coreper och 
med ministrar på rådsmöten.

Ministerrådet
Ministerrådet sammanträder i nio olika konstellationer som 
motsvaras av ämnesindelningen till vänster.

Under varje ämne publiceras löpande information om vad som 
händer på kommande ministerrådsmöte inom området och 
uppföljningar av tidigare möten.

Coreper
Coreper, de ständiga representanternas kommitté förbereder 
rådsmöten på ministernivå. Coreper sammanträder i två 
sammansättningar, Coreper II och Coreper I.

Under varje ämne publiceras kortrapporter från möten i 
Coreper.

Arbetsgrupper och kommittéer
Rådets arbetsgrupper och kommittéer har till uppgift att 
förbereda alla frågor innan de går vidare till Coreper och 
slutligen till ministernivå. I dag finns cirka 160 arbetsgrupper 
och kommittéer.

Under varje ämne finns mer information om de olika 
arbetsgrupperna och kontaktuppgifter till svenska 
representanter.
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Allmänna frågor och yttre 
förbindelser

http://regeringen.se/sb/d/6695

  Arbetsprogram hösten 2007: Allmänna frågor
  Arbetsprogram hösten 2007: Yttre förbindelser
  Ministerrådet
  Coreper II
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande målsättning är att EU i sina 
förbindelser med övriga världen ska främja de gemensamma 
värden som bygger på frihet, demokrati och mänskliga 
rättigheter. EU bör ta sitt globala ansvar för att bidra till en mer 
rättvis utveckling och fattigdomsbekämpning. EU bör även 
fortsatt verka för internationell säkerhet och aktivt bidra med 
fredsfrämjande insatser. Regeringen anser vidare att EU bör 
agera till stöd för FN och andra multilaterala organisationer 
samt agera för att stärka folkrätten.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: Allmänna 
frågor

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: Yttre 
förbindelser

Utrikesministrarna ska diskutera västra Balkan
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) 
sammanträder den 18-19 februari i Bryssel. Västra Balkan och 
krisen i Kenya är två av frågorna på 

dagordningen. Sverige representeras av utrikesminister Carl 

Bildt och EU-minister Cecilia Malmström. 

 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 18-19 februari
  
Utrikesministrarna beslutade inleda EU:s Tchad-insats
Vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser i Bryssel 
den 28 januari fattade utrikesministrarna beslut om att inleda 
EU:s militära insats i Tchad. De enades också om en inbjudan 
till Serbien att underteckna ett politiskt samarbetsavtal. 
Utrikesminister Carl Bildt representerade Sverige. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 28 januari
  
Utrikesministrarna diskuterade EU:s utvidgning
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde 
i Bryssel den 10 december. Förberedelser inför Europeiska 
rådets möte den 14 december, diskussion om EU:s utvidgning 
och Kosovo var några av frågorna på dagordningen. Sverige 
representerades av utrikesminister Carl Bildt och EU-minister 
Cecilia Malmström. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 10-11 december
  
Rådsmöte med fokus på säkerhet, försvar och bistånd 
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde 
i Bryssel 19-20 november. Ministrarna antog nya sanktioner 
mot Burma och diskuterade bland annat Mellanöstern, Kosovo 
och insatsen i Tchad. Sverige representerades av utrikesminister 
Carl Bildt, försvarsminister Sten Tolgfors, EU-minister Cecilia 
Malmström och biståndsminister Gunilla Carlsson. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 19-20 november

EU:s utrikesministrar beslutade om sanktioner mot 
Burma
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträdde 
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i Luxemburg den 15 oktober. Sverige representerades av 
utrikesminister Carl Bildt och EU-minister Cecilia Malmström. 
 ▪ Läs mer om rådet för allmänna frågor 
och yttre förbindelser den 15-16 oktober

Rapport från senaste mötet i Coreper II som behandlat 
allmänna frågor och yttre förbindelser
Coreper II: Rapport från mötet den 9 januari 2008
Alla rapporter från Coreper II

Uttalanden från rådet
Uttalanden om den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken publicerade på ministerrådets webbplats. 
Rådet ansvarar för länktexterna.

Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne sur 
la tenue des élections législatives au Pakistan
Frigivande av människorättsförsvarare i Uzbekistan
Dödsdomar i Iran
EU Presidency Statement on the signing of an interim political 
agreement with Serbia
Officiell utnämning av den thailändska regeringen den 6 
februari 2008
Uttalanden på rådets webbplats

Om allmänna frågor och yttre förbindelser på 
Sloveniens ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

Lissabonfördraget - kärnan i EU
Läs om arbetet hittills och det fortsatta arbetet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen
  Utrikesdepartementet

Rådet för allmänna frågor och yttre 
förbindelser

http://regeringen.se/sb/d/6707

  Rådet för allmänna frågor och yttre 
förbindelser

  Rådsmöte den 18-19 februari
  Rådsmöte den 28 januari
  Rådsmöten 2007
  Rådsmöten 2006
  Rådsmöten 2005

Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder 
en gång i månaden. Mötet är uppdelat i två delar med separata 
dagordningar: allmänna frågor och yttre förbindelser. 
Medlemsstaterna företräds i regel av sina utrikesministrar men i 
vissa fall, beroende på dagordningen, deltar även 
handelsministrar, biståndsministrar eller försvarsministrar.

Under allmänna frågor behandlas:

 ▪ Förberedelser inför och uppföljning av Europeiska rådets 
möten (toppmöten)

 ▪ Den allmänna samordningen av EU:s politik

 ▪ EU:s utvidgning

 ▪ Institutionella och administrativa frågor
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 ▪ Horisontella ärenden som berör flera av unionens 
politikområden

Förberedelserna inför toppmötena består bland annat av att 
utrikesministrarna diskuterar och så långt som möjligt försöker 
enas om ett utkast till toppmötesslutsatser, en så kallad 
"annoterad agenda". Rådets treåriga strategiska program 
respektive ettåriga operationella program är några exempel på 
horisontella ärenden.

Under yttre förbindelser behandlas samtliga aspekter 
av unionens yttre åtgärder, det vill säga:

 ▪ Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

 ▪ Europeisk säkerhets - och försvarspolitik

 ▪ EU:s handelsrelationer med tredje land

 ▪ Utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd

Ofta utväxlas till exempel information och bedömningar om 
pågående internationella konflikter för att man ska kunna enas 
om ett gemensamt agerande gentemot ett land eller en region.

Utrikesministrarna träffas också en gång per ordförandehalvår 
vid ett informellt möte i ordförandelandet. Det kallas ibland för 
"Gymnich" eftersom det första mötet ägde rum under det tyska 
ordförandeskapet 1974 på slottet Gymnich, norr om Bonn.

 

Arbetsgrupper för allmänna frågor

http://regeringen.se/sb/d/6712

  Arbetsgrupper för allmänna frågor
  Arbetsgrupper för yttre förbindelser, säkerhet och

Nedan hittar du information om rådsarbetsgrupper för 
allmänna frågor och kontaktuppgifter till svenska 
representanter.

 ▪ Antici- och Mertensgruppen

 ▪ Arbetsgruppen för allmänna frågor

 ▪ Arbetsgruppen för utvidgningen

 ▪ Högnivågruppen för asyl- och migration

 ▪ Arbetsgruppen för strukturåtgärder

 ▪ Arbetsgruppen för de yttersta randområdena

 ▪ Arbetsgruppen för information

 ▪ Arbetsgruppen för rättsdata

 ▪ Arbetsgruppen för kodifiering av lagstiftningen

 ▪ Arbetsgruppen för domstolen

 ▪ Arbetsgruppen för nya byggnader

 ▪ Ordförandeskapets vänner

Antici- och Mertensgruppen
Möten i Coreper II förbereds av den så kallade Anticigruppen 
och för Coreper I av Mertensgruppen. I dessa grupper företräds 
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medlemsstaterna av medarbetare från de ständiga 
representationerna i Bryssel.

Mötena i Antici- respektive Mertensgruppen hålls normalt 
dagen före Corepermötena. Medlemsländerna kan då ge en 
första indikation om de positioner som man tänker ta upp i 
Coreper. Ärenden som inte kräver diskussion i Coreper och råd 
(så kallade I- respektive A-punkter) behandlas också. Utöver 
detta planeras Corepermötenas upplägg, dagordningar inför 
rådsmöten behandlas och frågor av informativ karaktär tas upp 
för att rationalisera Corepermötena enligt den uppförandekod 
som rådet antog med anledning av unionens utvidgning.

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

KONTAKT

Diana Madunic ambassadråd, samordning av Coreper II (Antici)
+32(0)2 289 56 21 +32(0)476 90 72 71
e-post till Diana Madunic

Erik Windmar kansliråd 08 405 42 82 e-post till Erik Windmar

Daniel Svensson ambassadråd, samordning av Coreper I 
(Mertens) +32 (0)2 289 56 38 +32 (0)477 55 22 73
e-post till Daniel Svensson

Johanna Kirsten departementssekreterare 08 405 22 30
e-post till Johanna Kirsten

Arbetsgruppen för allmänna frågor
Arbetsgruppen för allmänna frågor (GAG) behandlar ärenden 
om det löpande samarbetet mellan institutionerna. Arbetet är 
till stor del inriktat mot frågor som rör ministerrådets relation 
till Europaparlamentet. I arbetsgruppen koordineras 

ordförandeskapets agerande och ställningstaganden i 
förhållande till Europaparlamentet. Det gäller till exempel de 
många svar på parlamentarikernas frågor som ministerrådet 
genom sin ordförande lämnar muntligen och skriftligen i 
parlamentet.

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

KONTAKT

Annika Hahn-Englund ambassadråd +32 (0)2 289 56 11
e-post till Annika Hahn-Englund

Ami Larsson departementssekreterare 08 405 31 93
e-post till Ami Larsson

Johannes Jarlebring handläggare +32 (0)2 289 58 57
e-post till Johannes Jarlebring

Arbetsgruppen för utvidgningen
Arbetsgruppen ansvarar för kandidat- och anslutningsländerna i 
frågor om EU:s utvidgning. I gruppen behandlas främst 
anslutningsförhandlingarna.

Arbetsgruppen kommer att ansvara för att övervaka Bulgariens 
och Rumäniens genomförande av EU:s regelverk. I en 
undergrupp till arbetsgruppen för utvidgningen pågår arbetet 
med att utarbeta ett gemensamt anslutningsfördrag för 
Bulgarien och Rumänien. Arbetsgruppen ansvarar för 
utarbetandet av en förhandlingsstrategi för kandidatländerna 
Kroatien och Turkiet.

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet
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KONTAKT

Charlotte Muñoz Sammelin förste ambassadsekreterare
+32 (0)2 289 56 73 e-post till Charlotte Muñoz Sammelin

Högnivågruppen för asyl- och migration
Gruppen har till uppgift att skapa en integrerad 
gemenskapsstrategi för EU:s samarbete med länder utanför 
unionen, så kallade tredje länder. Målet för verksamheten är att 
utveckla samarbetet med tredje länder för att förbättra deras 
egen kapacitet att hantera migrationsströmmar - så att de blir 
mindre attraktiva som transitländer. Gruppen förbereder 
slutsatser inom migrations- och utvecklingsområdet och 
rapporterar både till ministerrådet för allmänna frågor och yttre 
förbindelser och till ministerrådet för rättsliga och inrikes 
frågor.

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

KONTAKT

Börje Mattsson ambassadör 08 405 24 01
e-post till Börje Mattsson

Lars Johan Lönnback förste ambassadsekreterare
+32 (0)2 289 57 59 e-post till Lars Johan Lönnback

Arbetsgruppen för strukturåtgärder
Gruppen ansvarar för frågor som rör den så kallade 
sammanhållningspolitiken inom EU. Sammanhållningspolitiken 
syftar till att öka den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen och minska skillnaderna i utvecklingsnivå 
mellan regionerna i EU.

Den 14 juli 2004 lade kommissionen fram förslag till 
rådsförordningar om sammanhållningspolitikens utformning 
för perioden 2007-2013. Förslagen behandlades i arbetsgruppen 
under hösten 2004 och kommer att behandlas vidare under 
Luxemburgs ordförandeskap första halvåret 2005.

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

KONTAKT

Erling Kristiansson kansliråd 08 405 24 32
e-post till Erling Kristiansson

Anna Carlsson regionalråd +32 (0)2 289 58 47
e-post till Anna Carlsson

Christer Christensen kansliråd 08 405 22 95
e-post till Christer Christensen

Arbetsgruppen för de yttersta randområdena
De yttersta randområdena (de franska utomeuropeiska 
områdena samt Madeira, Azorerna och Kanarieöarna) har 
genom artikel 299.2 i fördraget en särställning i förhållande till 
EU:s regler.

Undantagen regleras genom beslut om särskilda förordningar 
eller anpassningar av gemenskapsförordningar och rör bland 
annat skatter, tullar, jordbruks- och fiskepolitik samt 
strukturpolitik och statsstödsregler.

Ansvarigt departement: Näringsdepartementet

KONTAKT

Erling Kristiansson kansliråd 08 405 24 32
e-post till Erling Kristiansson
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Anna Carlsson regionalråd +32 (0)2 289 58 47
e-post till Anna Carlsson

Arbetsgruppen för information
Gruppen ansvarar för informations- och öppenhetsfrågor. På 
informationsområdet handlar det främst om gemensamma 
prioriteringar och samordning av aktiviteter mellan 
medlemsländer och EU:s institutioner. Gruppen diskuterar 
också regelbundet olika pressfrågor i anslutning till rådets 
arbete. På öppenhetsområdet har gruppen haft huvudansvaret 
för att ta fram förordning 1049/2001 om nya regler för 
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar. Gruppen hanterar också så kallade 
bekräftade ansökningar från EU-medborgare som i första 
instans (ministerrådets sekretariat) fått avslag om att få tillgång 
till en begärd handling från rådet.

Ansvarigt departement: Statsrådsberedningen

KONTAKT

Thomas Lindblom pressråd, EU-representationen
+32 (0)2 289 56 55 +32 (0)475 24 56 60
e-post till Thomas Lindblom

Kristian Seth departementssekreterare 08 405 32 67
e-post till Kristian Seth

Arbetsgruppen för rättsdata
Arbetsgruppen för rättsdatafrågor har som främsta uppgift att 
lämna information mellan medlemsländerna om utvecklingen 
av rättsinformationssystemen i de olika länderna och att bidra 
till utvecklingen av de rättsdatabaser som finns på europanivå. 
Gruppen sammanställer fortlöpande information om innehåll 

och standarder i de olika medlemsländernas rättsdatabaser.

Ansvarigt departement: Justitiedepartementet

KONTAKT

Annika Waller rättssakkunnig 08 405 23 17
e-post till Annika Waller

Arbetsgruppen för kodifiering av lagstiftningen
Gruppen ansvarar för officiell kodifiering av EU:s regelverk. En 
officiell kodifiering innebär att texten från en eller flera 
befintliga grundläggande rättsakter och tillhörande ändringar 
sammanställs i en ny rättsakt. Denna kodifierade rättsakt 
ersätter tidigare rättsakter utan att någon innehållsmässig 
ändring. Vid en kodifiering förblir alltså den tillämpliga 
lagstiftningen oförändrad. Tanken är att rättsakter ska 
kodifieras senast efter det att de ändrats för tionde gången.

Den officiella kodifieringen bidrar till att göra 
gemenskapslagstiftningen mer lättläst, genom att 
grundläggande rättsakter med tillhörande ändringar samlas i en 
rättsakt. Den officiella kodifieringen bidrar även till 
rättssäkerheten eftersom den leder fram till en rättsligt 
bindande text i motsats till informella konsolideringar. 
Arbetsgruppen för kodifiering arbetar löpande med de förslag 
till officiell kodifiering som kommissionen lägger fram.

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

KONTAKT

Maria Ramstedt förste ambassadsekreterare
+32 (0)2 289 57 28 e-post till Maria Ramstedt
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Jessica Sjöstrand rättssakkunnig 08 405 58 35
e-post till Jessica Sjöstrand

Arbetsgruppen för domstolen
Gruppen ansvarar för frågor som rör unionens domstolssystem.

I arbetsgruppen behandlas reglerna som rör förfarandet vid EG-
domstolen och förstainstansrätten, framför allt protokollet om 
domstolens stadga och domstolens respektive 
förstainstansrättens rättegångsregler. Övergripande frågor, till 
exempel fördelningen av behörigheten mellan de två 
instanserna, behandlas också i gruppen.

Ansvarigt departement: Utrikesdepartementet

KONTAKT

Anders Kruse departementsråd 08 405 34 88
e-post till Anders Kruse

Anna Falk kansliråd 08 405 24 65 e-post till Anna Falk

Kristina Holmgren ämnesråd 08 405 47 42
e-post till Kristina Holmgren

Arbetsgruppen för nya byggnader
Arbetsgruppen för nya byggnader är för närvarande vilande 
men kommer att användas.

Ordförandeskapets vänner
Ordförandeskapets vänner är en flexibel grupp som kan 
användas vid behov för vilket ämne som helst.

RELATERAT
  Arbetsgruppen för utvidgningen: Förhandlingar om EU-

medlemskap

Lissabonfördraget undertecknades 
den 13 december
http://regeringen.se/sb/d/6800

  Lissabonfördraget undertecknades den 13 
december

  Kommissionens meddelande om inre marknaden
  Allians mellan EU och utvecklingsländer om klimat
  Intervju med ambassadör Björn Lyrvall
  Grönbok om tillgång till EU-handlingar
  Några frågor till EU-minister Cecilia Malmström

Den 13 december i Lissabon undertecknade statsminister 
Fredrik Reinfeldt och EU-minister Cecilia Malmström det nya 
fördraget, tillsammans med sina kollegor från EU:s 27 
medlemsländer.

Vid det informella toppmötet i Lissabon den 18 oktober i år (?) 
enades EU:s stats- och regeringschefer om det nya fördraget.

Efter årsskiftet inleds processen i samtliga medlemsländer med 
att ratificera Lissabonfördraget. I Sverige sker det genom ett 
beslut i riksdagen. Målet är att det nya fördraget ska träda i kraft 
före valet till Europaparlamentet i juni 2009.

Konsoliderad version av EU:s fördrag på svenska
Regeringskansliet har gett Sieps (Svenska institutet för 
europapolitiska studier) i uppdrag att ta fram en konsoliderad 
version av EU:s fördrag på svenska i vilken Lissabonfördraget är 
integrerat. Sieps konsoliderade version är preliminär.
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LADDA NER
  Lissabonfördraget (ändringar från tidigare fördrag) (pdf 

822 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs en konsoliderad version av EU-fördragen, med 

Lissabonfördraget integrerat, på Sieps webbplats
  Läs om Lissabonfördraget på EU-upplysningens 

webbplats
  Läs om Lissabonfördraget på EU:s webbportal

Artikeln senast uppdaterad 8 januari 2008

Ekonomiska och finansiella frågor

http://regeringen.se/sb/d/6698

  Arbetsprogram hösten 2007: Ekofin
  Ministerrådet
  Coreper II
  Arbetsgrupper

Regeringens övergripande målsättning är högre uthållig tillväxt.  
Sunda offentliga finanser med respekt för det överenskomna 
regelverket (stabilitets- och tillväxtpakten). En mer positiv 
ekonomisk utveckling inom EU påverkar direkt Sveriges 
ekonomi. Stabila offentliga finanser är en förutsättning för 
långsiktigt hållbar tillväxt. Det är viktigt att öka 
arbetskraftsutbudet och skapa en arbetsmarknad med tydliga 
incitament till arbete i kombination med trygghetssystem som 
underlättar omställning bland annat för att möta den 
demografiska utvecklingen.   

 Regeringens EU-arbetsprogram hösten    2007:       
 Ekonomiska och finansiella frågor

EU:s finansministrar förberedde vårtoppmötet
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) 
sammanträdde i Bryssel den 12 februari. Ministrarna antog 
bland annat Ekofins bidrag till Europeiska rådets vårtoppmöte 
den 13-14 mars. Finansminister Anders Borg representerade 
Sverige. 
 ▪ Läs mer om Ekofin-mötet den 12 februari
  
Finansministrarna förberedde vårtoppmötet
EU:s finansministrar möttes i Bryssel den 22 januari. Främst 
diskuterade de förberedelser inför Europeiska rådets toppmöte 
den 13-14 mars. Sverige representerades av finansminister 
Anders Borg. 
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 ▪ Läs mer om Ekofin den 22 januari
  
EU:s finansministrar enades om momspaketet
Vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor i Bryssel den 4 
december enades finansministrarna om det så kallade 
momspaketet. Sverige representerades av finansminister Anders 
Borg. 
 ▪ Läs mer om rådet för ekonomiska och 

finansiella frågor den 4 december
  
Uppgörelse om EU:s budget för 2008
Vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin budget) 
den 23 november i Bryssel nådde rådet och Europaparlamentet 
en uppgörelse om EU:s budget för 2008. 
 ▪ Läs mer om Ekofin budget den 23 

november
  
Rådets andra behandling av EU-budgeten 2008
Rådets andra behandling av EU:s budget för 2008 är den stora 
frågan på dagordningen när rådet för ekonomiska och 
finansiella frågor möts den 23 november i Bryssel. I samband 
med rådsmötet kommer också ett samråd att äga rum mellan 
rådet och Europaparlamentet för att försöka nå enighet om 
budgeten. 
 ▪ Läs mer om rådsmötet den 23 november

Rapport från senaste mötet i Coreper II som behandlat 
ekonomiska och finansiella frågor
  Coreper II: Rapport från mötet den 9 januari 2008
  Alla rapporter från Coreper II

Om ekonomiska och finansiella frågor på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

Rättsliga och inrikes frågor

http://regeringen.se/sb/d/6750

  Arbetsprogram hösten 2007: Rättsliga och inrikes
  Ministerrådet
  Coreper II
  Arbetsgrupper

Regeringens övergripande målsättning är att genom 
gemensamma insatser förbättra möjligheterna för de 
brottsbekämpande myndigheterna att effektivt samverka kring 
att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Målet med 
det migrationspolitiska samarbetet är att skapa en framtida 
gemensam och enhetlig europeisk flyktingpolitik som utgår från 
humanitet och solidaritet och är byggd på Genèvekonventionen 
och andra folkrättsliga förpliktelser.

  ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: 
Rättsliga och inrikes frågor

EU:s justitieministrar ska diskutera villkorliga och 
alternativa påföljder
Rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträder den 6-7 
december i Bryssel. Erkännande och övervakning av villkorliga 
och alternativa påföljder mellan medlemsländerna är en av de 
stora frågorna på dagordningen. Justitieminister Beatrice Ask 
och migrationsminister Tobias Billström företräder Sverige. 
 ▪ Läs mer om rådet för rättsliga och inrikes 

frågor den 6-7 december
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Nya medlemsländer kan slopa inre gränskontroller
Rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträdde i Bryssel 
den 8-9 november. Ministrarna antog bland annat slutsatser 
som innebär att Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern kan slopa sina inre 
gränskontroller för land- och sjögränser natten till den 21 
december. Sverige representerades av justitieminister Beatrice 
Ask och migrationsminister Tobias Billström. 
 ▪ Läs mer om rådet för rättsliga och inrikes 

frågor den 8-9 november
  
Rådsmöte i Bryssel den 18 september
Rådet för rättsliga och inrikes frågor sammanträdde i Bryssel 
den 18 september. Sverige representerades av statssekreterarna 
Magnus Graner och Gustaf Lind. 
 ▪ Läs mer om rådet för rättsliga och inrikes 

frågor den 18 september

Rapport från senaste mötet i Coreper II som behandlat 
rättsliga och inrikes frågor
  Coreper II: Rapport från mötet den 19 december 2007
  Alla rapporter från Coreper II

Om rättsliga och inrikes frågor på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Justitiedepartementet

Konkurrenskraft

http://regeringen.se/sb/d/6721

  Arbetsprogram hösten 2007: Konkurrenskraft
  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande målsättning är en fungerande inre 
marknad och ett dynamiskt företags- och innovationsklimat. 
Mindre krångel och administrativa hinder är en förutsättning 
för att små och medelstora företag ska kunna växa och bidra till 
att fler människor kan få arbete.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: 
Konkurrenskraft

  
Tjänstedirektivets aktörer samlade
I tisdags samlades den referensgrupp, med företrädare för bland 
annat näringsliv, fackliga organisationer och myndigheter, som 
ska medverka till genomförandet av EU:s tjänstedirektiv. 
Direktivet ska underlätta för företag att etablera sig och att 
utföra tjänster på EU:s inre marknad.
- Svenska företag står beredda att expandera på den europeiska 
marknaden och jag ser det som min uppgift som 
handelsminister att undanröja de legala och administrativa 
hinder som står i vägen för den utvecklingen. I det arbetet är 
tjänstedirektivet ett viktigt verktyg, säger Ewa Björling. 
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 ▪ Läs mer om mötet med Forum för 
genomförandet av tjänstedirektivet

 ▪ Läs mer om genomförandet av 
tjänstedirektivet

  
Chatta med kommissionen om "en säker jul"
Kommissionär Meglena Kuneva, som ansvarar för 
konsumentskyddsfrågor, bjuder in alla intresserade till en 
webbchat på temat "En säker jul". Produktsäkerhet är en av 
frågorna hon vill diskutera. Hennes förhoppning är att 
diskussionen ska höja konsumentmedvetenheten och dessutom 
lyfta fram nya idéer för framtiden.

Chatten äger rum den 5 december från 17:00 till 19:00 och nås 
via kommissionens webbplats (klicka på "your space" under 
länken nedan). 
 ▪ Kommissionär Meglena Kunevas 

webbplats
  
Rådet för konkurrenskraft enades om Europeiska 
institutet för innovation och teknologi 
Konkurrenskraftsrådet möttes i Bryssel den 22-23 november. 
Ministrarna antog slutsatser om konkurrenskraft, enades om 
Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT) och 
diskuterade ett förbättrat patentsystem i Europa. 
Handelsminister Ewa Björling, statssekreterare Jöran Hägglund 
och statssekreterare Peter Honeth deltog i mötet. 
 ▪ Läs mer om rådet för konkurrenskraft 

den 22-23 november
  
Maud Olofsson till ministerrådsmöte om 
industripolitik, forskning och utveckling 
Konkurrenskraftsrådet har idag diskuterat EU:s industripolitik 
vid ett rådsmöte i Bryssel. Näringsminister Maud Olofsson 

deltog från Sverige. Rådet fortsätter med forskningsfrågor. 
 ▪ Läs mer om rådet för konkurrenskraft 

den 28 september
  
Konkurrenskraftsrådet överens om ett europeiskt 
tekniskt institut
Konkurrenskraftsrådet har kommit överens om att inrätta ett 
europeiskt tekniskt institut. Syftet är att utveckla samverkan 
mellan innovation, forskning och utbildning i Europa. 
Ministrarna beslutade också om en moderniserad tullkodex. 
Statssekreterare Jöran Hägglund representerade Sverige vid 
mötet i Luxemburg. 
 ▪ Läs mer om rådet för konkurrenskraft 

den 25 juni

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
konkurrenskraft

  Coreper I: Rapport från mötet den 9 november 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om konkurrenskraft på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Maud Olofsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
  Utrikesdepartementet
  Utbildningsdepartementet
  Jordbruksdepartementet
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Miljö

http://regeringen.se/sb/d/6742

  Arbetsprogram hösten 2007: Miljö
  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande målsättning är att ytterligare stärka 
EU-samarbetet på miljöområdet i syfte att hantera de stora 
miljöproblemen både inom EU och globalt. En hållbar 
utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett 
sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till 
våra barn och barnbarn. För att uppnå detta behövs ett 
omfattande internationellt och europeiskt miljösamarbete. EU 
måste till exempel fortsatt ta en ledande roll i globala 
klimatförhandlingar. På energiområdet eftersträvar regeringen 
att uppnå en trygg energiförsörjning, minskad miljöpåverkan 
och effektiva energimarknader.

▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007:    Miljö

EU:s miljöministrar eniga om flyget i utsläppshandeln
Vid miljörådet i Bryssel idag enades ministrarna om att införliva 
flyget i handeln med utsläppsrätter från år 2012. Miljöminister 
Andreas Carlgren deltog i mötet. 
 ▪ Läs mer om rådet för miljö den 20 

december
  

EU:s miljöministrar enades inför klimatmötet i Bali
På rådsmötet i Luxemburg den 30 oktober enades 
miljöministrarna om EU:s position inför det viktiga klimatmötet 
i Bali i december. Nya regler för bränslekvalitet som syftar till 
att minska utsläppen av växthusgaser diskuterades också. 
Miljöminister Andreas Carlgren deltog i mötet. 
 ▪ Läs mer om miljörådet den 30 oktober
  
Samarbete mellan EU och utvecklingsländer om klimat
Den 18 september antog kommissionen ett meddelande om en 
allians mellan EU och de fattiga utvecklingsländer som är mest 
utsatta för klimatförändringar. Meddelandet är tänkt att utgöra 
en grund för EU:s bidrag till nästa möte för FN:s 
klimatkonvention, som hålls i december på Bali. För närvarande 
pågår diskussioner i rådet. Målsättningen är att EU:s 
utvecklingsministrar ska kunna anta rådsslutsatser när de möts 
i november, inför mötet i Bali. 
 ▪ Läs mer om arbetet med klimatalliansen 

mellan EU och de mest utsatta 
utvecklingsländerna

EG-domstolen gav Sverige rätt om det giftiga ämnet 
parakvat
EG-domstolens förstainstansrätt gav den 11 juli Sverige rätt i 
målet mellan Sverige och kommissionen om det mycket giftiga 
ämnet parakvat. Domen innebär att kommissionens tidigare 
godkännande av parakvat nu ogiltigförklaras. 
 ▪ Läs mer om domen om parakvat
  
EU:s miljöministrar överens om säker lagring av 
kvicksilver
EU:s miljöministrar enades igår om exportförbud och säker 
lagring av metalliskt kvicksilver. Rådet ställde sig bakom ett 
förslag från Sverige om kvicksilverlagring. Ministrarna kom 
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också överens om avfallshantering och kvalitetsnormer för 
föroreningar i ytvatten. Rådet antog slutsatser om minskade 
koldioxidutsläpp från bilar. 
 ▪ Läs mer om miljörådet den 28 juni

Rapporter från ministerrådets möten (miljö)

Miljörådet möts fyra gånger per år och efter varje möte 
publiceras en rapport.

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
miljöfrågor

  Coreper I: Rapport från mötet den 31 oktober 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om miljö på Sloveniens ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

Sysselsättning och socialpolitik, 
hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor

http://regeringen.se/sb/d/6757

  Arbetsprogram hösten 2007
  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande målsättning är en väl fungerande 
arbetsmarknad, både i Sverige och i andra medlemsstater. 
Regeringen stödjer målsättningen i EU:s sysselsättningsstrategi, 
det vill säga att få in och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet och modernisera de 
sociala trygghetssystemen, att förbättra arbetstagares och 
företags anpassningsförmåga och sträva efter bättre utbildning 
och färdigheter. Det är viktigt att jämställdheten mellan kvinnor 
och män ökar liksom det är viktigt med ökad mångfald i 
arbetslivet.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: 
  Sysselsättning och socialpolitik

EG-domstolen meddelade sin dom i Laval-målet
Idag offentliggjordes domen i det så kallade Laval-målet. Målet 
är ett förhandsavgörande på begäran av svenska 
Arbetsdomstolen som vänt sig till EG-domstolen för tolkning av 
bland annat i vilken utsträckning rätten att vidta stridsåtgärder, 
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inom ramen för det svenska kollektivavtalssystemet, är förenligt 
med EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster. 
 ▪ Läs mer om domen den 18 december i 

Laval-målet
  
EU:s arbetsmarknadsministrar inte eniga om nya 
arbetstidsregler
Arbetsmarknadsministrarna lyckades inte nå en uppgörelse om 
nya arbetstidsregler i EU vid gårdagens rådsmöte i Bryssel. 
Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin deltog i mötet. Den 
andra mötesdagen deltog socialminister Göran Hägglund från 
Sverige. Bland annat diskuterades hälso- och sjukvårdstjänster i 
EU och patienters rörlighet över gränserna. 
 ▪ Läs mer om rådet för sysselsättning och 

socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor den 5-6 december

Kommissionen presenterade rapport om 
utstationerade arbetstagare
Den 13 juni presenterade kommissionen sitt meddelande om 
arbetstagare som är utstationerade i ett annat EU-land. I 
meddelandet rapporterar kommissionen om hur man bedömer 
medlemsländernas arbete med att genomföra det så kallade 
utstationeringsdirektivet. 
 ▪ Läs mer om kommissionens rapport om 

direktivet om utstationerade 
arbetstagare

EG-domstolen presenterade dom om privatimport av 
alkohol
EG-domstolen konstaterar i sin dom den 5 juni i det så kallade 
Rosengren-målet att förbudet för privatpersoner att importera 
alkoholhaltiga drycker utgör en obefogad kvantitativ 
importrestriktion för den fria rörligheten av varor. 

 ▪ Läs mer om domen i Rosengren-målet
  
Hälsoministrarna diskuterade ett rökfritt Europa 
På torsdagen fortsatte rådsmötet med en diskussion om 
grönboken om ett rökfritt Europa, som kommissionen 
presenterade i januari. Syftet med grönboken är att inleda en 
öppen offentlig debatt om det bästa sättet att ta itu med passiv 
rökning i EU. 
 ▪ Läs mer om rådet för sysselsättning och 

socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor den 30-31 maj

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård 
samt konsumentfrågor
  Coreper I: Rapport från mötet den 14 november 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om sysselsättning och socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
  Socialdepartementet
  Jordbruksdepartementet

http://regeringen.se/sb/d/6807/a/94724
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/94724
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/94724
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/94724
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/93665
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/93665
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/93665
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/93665
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/93665
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/93665
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/84277
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/84277
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/84277
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/84277
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/84277
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/84277
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/83672
http://regeringen.se/sb/d/6807/a/83672
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/83154
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/83154
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/83154
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/83154
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/83154
http://regeringen.se/sb/d/6760/a/83154
http://regeringen.se/sb/d/6732/a/94923
http://regeringen.se/sb/d/6732/a/94923
http://regeringen.se/sb/d/6732
http://regeringen.se/sb/d/6732
http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affairs/index.html
http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affairs/index.html
http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affairs/index.html
http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affairs/index.html
http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affairs/index.html
http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affairs/index.html
http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affairs/index.html
http://www.eu2008.si/en/Policy_Areas/Employment_Social_Policy_Health_and_Consumer_Affairs/index.html
http://regeringen.se/sb/d/1470
http://regeringen.se/sb/d/1470
http://regeringen.se/sb/d/1474
http://regeringen.se/sb/d/1474
http://regeringen.se/sb/d/1473
http://regeringen.se/sb/d/1473


Transport, telekommunikation och 
energi

http://regeringen.se/sb/d/6764

  Arbetsprogram höst 2007: Transport telekom 
energi

  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper
  Annat redaktionellt material

Regeringens övergripande ståndpunkt är att medborgarnas och 
industrins val bör styra vilka transportalternativ som erbjuds 
medan det offentliga bör medverka till att skapa goda 
förutsättningar för transporter genom att tillhandahålla viss 
infrastruktur och förenkla administrativa rutiner. Ett 
fungerande transportsystem i hela Europa är viktigt för Sverige 
eftersom vi har långa avstånd både inom landet och till våra 
största exportmarknader.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: Transport 
och telekommunikation

EU:s transportministrar eniga om Galileo
Vid transport- och telekområdet den 29-30 november enades 
ministrarna om det fortsatta arbetet med 
satellitnavigeringssystemet Galileo. Infrastrukturminister Åsa 
Torstensson deltog i mötet. Näringsminister Maud Olofsson 
deltog i energirådet den 3 december.

 ▪ Läs mer om rådet för transport, 
telekommunikation och energi den 
29-30 november och den 3 december

EU:s postmarknad öppnas för konkurrens
Vid rådsmötet beslutade EU:s transportministrar om ett nytt 
postdirektiv som innebär att hela EU:s postmarknad öppnas för 
konkurrens från den 31 december 2010. Andra frågor som 
behandlades var satellitnavigeringsprogrammen Galileo och 
EGNOS samt olika frågor på transportområdet. 
 ▪ Läs mer om rådet för transport och 

telekommunikation den 1-2 oktober

Snart billigare mobilsamtal vid utlandsresor inom EU 
Den 30 juni trädde EU:s förordning om så kallad roaming vid 
internationella mobilsamtal i kraft. Det innebär att 
konsumenterna från slutet av sommaren kunna erbjudas nya 
lägre priser för mobilsamtal när man befinner sig i ett annat EU-
land än sitt hemland. 
 ▪ Läs mer om förordningen om roaming 

och vad den innebär
  
EU:s transportministrar antog resolution om Galileo
Under rådsmötets avslutande dag antog EU:s 
transportministrar en resolution om arbetet med det europeiska 
satellitnavigeringssystemet Galileo. Kommissionen väntas att i 
september lämna förslag om bland annat finansiering och 
färdplan för projektet. Dagen innan enades rådet om en 
förordning för att reglera de höga prisnivåerna för 
internationella mobilsamtal inom EU. För kunderna bör 
effekterna kunna synas mot slutet av sommaren. 
 ▪ Läs mer om rådet för transport, 

telekommunikation och energi den 6-8 
juni
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Förslaget om roaming i allmänna mobilnät
Vid rådsmötet den 6-8 juni väntas EU:s telekomministrar nå en 
politisk överenskommelse om förslaget till förordning om 
roaming i allmänna mobilnät. Lyckas detta betyder det att 
konsumenterna redan mot slutet av sommaren ska kunna ringa 
billigare mobilsamtal från ett annat EU-land, till exempel på 
utlandssemestern. 
 ▪ Läs mer om förslaget om roaming i 

allmänna mobilnät

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
transport, telekommunikation och energi

  Coreper I: Rapport från mötet den 9 november 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om transport, telekommunikation och energi på 
Sloveniens ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Näringsdepartementet
  Miljödepartementet

Utbildning, ungdom och kultur

http://regeringen.se/sb/d/6771

  Arbetsprogram hösten 2007
  Ministerrådet
  Coreper I
  Arbetsgrupper

Regeringens övergripande mål är att förverkliga EU:s 
ekonomiska potential och skapa kulturell förståelse genom ett 
stärkt utbyte inom utbildning och kultur, att främja ungdomars 
deltagande och yrkesmässiga integrering samt bidra till 
individers utveckling och kulturell mångfald.

 ▪ Regeringens EU-arbetsprogram hösten 2007: Utbildning, 
ungdom och kultur

EU:s utbildnings- och ungdomsministrar möts i 
Bryssel
Utbildnings- och ungdomsrådet den 14 februari kommer till en 
stor del att ägnas åt förberedelser av stats- och 
regeringschefernas möte i Europeiska rådet den 13-14 mars. 
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 
representerar Sverige. 
 ▪ Läs mer om utbildnings- och 

ungdomsrådet den 14 februari

Utbildnings- och kulturministrarna möttes i Bryssel
Vid rådsmötet antog kulturministrarna en europeisk 
kulturagenda och utsåg Åbo och Tallinn till kulturhuvudstäder 
år 2012. Ungdomsministrarna antog slutsatser om en 
tvärsektoriell ungdomspolitik. Utbildningsministrarna 
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diskuterade en modernisering av universiteten och ett mer 
flerspråkigt Europa. 
 ▪ Läs mer om rådet för utbildning, 

ungdom och kultur den 15-16 november

Kulturministrarna överens om nytt TV-direktiv
EU:s kulturministrar har idag enats om ett nytt TV-direktiv. 
Direktivet bestämmer vilket land som är ansvarigt för att reglera  
TV-sändningar som korsar ett eller flera länder. Syftet är att 
göra det möjligt att utveckla kanaler för en större marknad än 
enbart den nationella. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 
deltog i rådsmötet som fortsätter under fredagen med 
utbildnings- och ungdomsfrågor. 
 ▪ Läs mer om rådet för utbildning, 

ungdom och kultur den 24-25 maj

Rapport från senaste mötet i Coreper I som behandlat 
utbildning, ungdom och kultur
  Coreper I: Rapport från mötet den 31 oktober 2007
  Alla rapporter från Coreper I

Om utbildning, ungdom och kultur på Sloveniens 
ordförandeskapswebb
Från och med den 1 januari 2008 är Slovenien ordförande i EU.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utbildningsdepartementet

Så här fungerar rådsarbetet

http://regeringen.se/sb/d/6726

  Om ministerrådet
  Om Coreper
  Om arbetsgrupper och kommittéer

Regeringen företräder Sverige i Europeiska unionens råd, som 
ofta kallas ministerrådet eller rådet. Rådet möts på tre nivåer: 
med tjänstemän i arbetsgrupper, ambassadörer i Coreper och 
med ministrar på rådsmöten.

Ministerrådet
Europeiska unionens råd, ofta kallat ministerrådet eller rådet, är 
EU:s högsta beslutande organ. Det består av en 
regeringsledamot från varje medlemsstat som har befogenhet 
att fatta bindande beslut för sin regering. Ministerrådet 
sammanträder i nio olika konstellationer, beroende på vilka 
frågor som ska behandlas. EU:s medlemsländer turas om att 
vara ordförande i ministerrådet.

Coreper
Coreper, de ständiga representanternas kommitté, har till 
uppgift att förbereda rådsmöten på ministernivå. Alla frågor 
måste passera Coreper innan de kan sättas upp på en 
dagordning för ett rådsmöte. Coreper sammanträder i två 
sammansättningar, Coreper II och Coreper I, med ansvar för 
olika ämnesområden.
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Arbetsgrupper och kommittéer
Rådets arbetsgrupper och kommittéer har till uppgift att 
förbereda alla frågor innan de går vidare till Coreper och 
slutligen till ministernivå. I dag finns cirka 160 arbetsgrupper 
och kommittéer som består av tjänstemän från 
medlemsländerna, vanligen från departementen eller från de 
ständiga representationerna i Bryssel.

EXTERNA LÄNKAR
  Rådets webbplats

Aktuellt i EU under slovenskt 
ordförandeskap
http://regeringen.se/sb/d/7909

  EU våren 2008
  EU halvtid hösten 2007
  EU våren 2007
  EU halvtid hösten 2006

I tre intervjuer berättar ambassadörerna Sven-Olof Petersson, 
Ulrika Barklund Larsson och Olof Skoog om aktuella frågor i 
EU-samarbetet.

Intervju med ambassadör Sven-Olof Petersson
- Det blir en intensiv vår på EU-området, med stark fokus på 
utvidgningen och västra Balkan. Därtill kommer eventuella 
kriser, säger Sveriges EU-ambassadör Sven-Olof Petersson i en 
intervju om vårens frågor.

Intervju med ambassadör Ulrika Barklund Larsson
Arbetet med energi- och klimatfrågorna kommer att dominera 
mycket av arbetet i Bryssel under våren. Andra frågor på vårens 
dagordning är det fortsatta arbetet med att utveckla EU:s inre 
marknad för att främja tillväxt och sysselsättning, 
genomförandet av satellitnavigeringssystemet Galileo samt en 
översyn av återhämtningsplanen för torsken i Östersjön. Det 
berättar ambassadör Ulrika Barklund Larsson i en intervju om 
arbetet i EU under våren.

Intervju med ambassadör Olof Skoog om de utrikespolitiska 
frågorna
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- Det kommer att bli stor fokus på västra Balkan i vår. Det beror 
delvis på att Slovenien, som är ordförande i EU under våren, 
kan dessa frågor så bra och kommer att vara väldigt pådrivande 
för att få fokus på sin region. Men det sammanfaller också med 
en otroligt dramatisk utveckling på Balkan. Det kommer att 
ställa höga krav på ett ledarskap som är kunnigt och fokuserat, 
säger ambassadör Olof Skoog, Sveriges representant i KUSP 
(Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik).

Intervjuer med EU-ambassadörerna
 ▪ Inledningssida
 ▪ Intervju med ambassadör Sven-Olof Petersson
 ▪ Intervju med ambassadör Ulrika Barklund Larsson
 ▪ Intervju med ambassadör Olof Skoog om de 

utrikespolitiska frågorna

Regeringens roll i EU-arbetet och 
samordningen i Regeringskansliet

http://regeringen.se/sb/d/6786

  Departementens EU-arbete
  Samråd med riksdagen
  Samråd med myndigheter, kommuner mm

Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda 
Sverige i Europeiska rådet och ministerrådet.

Statsministern har det övergripande ansvaret för Sveriges EU-
politik. Statsministern företräder Sverige när Europeiska rådet 
möts, det vill säga vid EU:s toppmöten. Även utrikesministern 
kan delta vid dessa möten.

I ministerrådet träffas fackministrarna från samtliga 
medlemsstater. Vilken minister som representerar Sverige beror 
på vilket ämne eller politikområde som ska behandlas.

Statsrådsberedningen samordnar EU-politiken
Statsministern har det övergripande ansvaret för Sveriges EU-
politik. EU-ministern ansvarar för horisontella EU-frågor, utom 
utvidgningen, och representerar Sverige i Ministerrådet för 
allmänna frågor och yttre förbindelser. Övriga ministrar i 
regeringen ansvarar för sina respektive frågor i EU-arbetet och 
företräder Sverige vid ministerrådets olika möten. Som i alla 
andra frågor har dock regeringen ett kollektivt ansvar för EU-
frågorna.
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Samordningskansliet och EU-kansliet
I Statsrådsberedningen finns en särskild organisation, 
samordningen, som består av fyra samordningskanslier - ett för 
varje alliansparti. Varje samordningskansli har en 
statssekreterare som chef och sju samordnare. För EU-ärenden 
gäller samma principer som för andra ärenden dvs. det som 
avgör om en fråga behöver samordnas är om den binder 
regeringen politiskt.

I statsministerns EU-relaterade aktiviteter bistås han av sin 
statssekreterare för utrikes- och EU-frågor samt av enheten för 
Utrikes- och EU-frågor i Statsrådsberedningen. I 
Statsrådsberedningen har EU-kansliet på tjänstemannaplanet 
hand om det löpande samordningsarbetet med EU-frågor inom 
Regeringskansliet.

I Statsrådsberedningens roll ingår att:

 ▪ Svara för departementsöverskridande prioriteringar och 
policyformulering i EU-frågor

 ▪ Leda tankearbetet kring unionens långsiktiga utveckling

 ▪ Lösa tvister mellan departement i EU-frågor och verka 
för konsekvent uppträdande i EU-sammanhang

 ▪ Förbereda Europeiska rådets möten och samordna 
förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU:s 
ministerråd hösten 2009.

Cirkulär/riktlinjer för handläggning av EU-frågor
För att handläggningen av EU-frågor inom Regeringskansliet 
ska vara konsekvent och enhetlig så finns cirkulär med riktlinjer 
för hur handläggningen ska gå till. Ett samordnat uppträdande i 
EU säkerställs bland annat genom tillfredsställande gemensam 
beredning i Regeringskansliet och en tidig politisk förankring.

Syftet med cirkulären och den gemensamma beredningen är att 
besluten ska bli konsekventa och att hela regeringen ska kunna 
stå bakom dem. Cirkulären beskriver bland annat hur svenska 
ståndpunkter inför möten i EU:s institutioner ska tas fram och 
hur kontakterna med riksdagen i EU-frågor ska bedrivas.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen

RELATERAT
  Cirkulär med riktlinjer för handläggning av EU-frågor
  Skr. 2006/07:85 Berättelse om verksamheten i 

Europeiska unionen under 2006

EXTERNA LÄNKAR
  Europeiska rådets webbplats
  Ministerrådets webbplats
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Det svenska ordförandeskapet

http://regeringen.se/sb/d/6781

  Det svenska ordförandeskapet
  Frågor och svar om det svenska ordförandeskapet
  Ministermöten i Sverige
  Sekretariatet för EU-möten i Sverige
  Kommissionens arbetsprogram för 2008
  Det roterande ordförandeskapet
  Sloveniens EU-ordförandeskap våren 2008
  EU-kalendarier för nedladdning
  Tidigare ordförandeskap

Den 1 juli 2009 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det 
innebär att Sverige under ett drygt halvår kommer att leda 
arbetet i EU och ansvara för att driva utvecklingen framåt i ett 
antal viktiga EU-frågor. EU-minister Cecilia Malmström 
ansvarar för förberedelserna inför ordförandeskapet.

Redan under hösten 2007 startade en viktig del i 
förberedelsearbetet. Då började ordförandetrion Frankrike, 
Tjeckien och Sverige tillsammans ta fram ett arbetsprogram för 
ländernas sammanlagda 18-månader av ordförandeskap. 
Arbetet kommer att pågå till juni 2008, då programmet ska 
antas av ministerrådet för allmänna frågor och yttre 
förbindelser.

I förhandlingarna om 18-månadersprogrammet kommer 
regeringen att driva fem övergripande prioriteringar:

 ▪ Klimat, miljö och energi

 ▪ Jobb, tillväxt och konkurrenskraft

 ▪ Ett tryggare och öppnare Europa

 ▪ Östersjön och relationerna med närområdet

 ▪ EU som global aktör och fortsatt utvidgning

RELATERAT
  Intervju med Cecilia Malmström: Ett proffsigt 

ordförandeskap och ett EU som levererar
  Webbutsändning: EU-minister Cecilia Malmström 

presenterar ministermöten under Sveriges 
ordförandeskap i EU 2009

  Webbutsändning: Pressträff om Sveriges 
ordförandeskapsprioriteringar
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EU:s nya fördrag: Lissabonfördraget
http://regeringen.se/sb/d/9242

  Lissabonfördraget undertecknades den 13 
december

  20 frågor och svar om reformfördraget
  Ett nytt fördrag för EU
  Att ta fram ett nytt fördrag

EU:s stats- och regeringschefer har nått en överenskommelse 
om innehållet i ett nytt fördrag för EU. Den 13 december 
undertecknades det nya fördraget, Lissabonfördraget, och 
därefter ska det ratificeras i de 27 medlemsländerna. I Sverige 
sker det genom ett beslut i riksdagen. Målet är att det nya 
fördraget ska träda i kraft i tid till valet till Europaparlamentet 
sommaren 2009.   

- Nu sätter vi punkt för en debatt om EU:s ramverk som pågått i 
flera år. Den har varit nyttig, men lika nödvändigt är det att EU 
nu går vidare, slutar blicka inåt och istället lägger all kraft på att 
arbeta med de stora och viktiga sakfrågor som bultar på dörren.

- Lissabonfördraget är en seger för oss som arbetar för en 
öppnare och mer demokratisk union med möjligheter att fatta 
tuffa beslut i frågor där vi behöver arbeta tillsammans i Europa. 
Dessutom kommer EU stå redo för att ta emot fler medlemmar, 
en hjärtefråga för Sverige. Det säger EU-minister Cecilia 
Malmström.

Här är de viktigaste punkterna i Lissabonfördraget:

 ▪ Mer insyn och öppenhet Ministerrådets möten ska 
vara offentliga. EU:s offentlighetsprincip ges en större 
tyngd.

 ▪ Lättare att fatta beslut Antalet politikområden där 
beslut ska fattas med kvalificerad majoritet utökas.

 ▪ Mer makt åt nationella parlament Nationella 
parlament ska bevaka om beslut ska fattas på EU-nivå 
eller i medlemsländerna, det vill säga att 
närhetsprincipen respekteras.

 ▪ Mer makt åt Europaparlamentet Parlamentet blir 
medbeslutande på betydligt fler områden.

 ▪ Tydligare för medborgarna Stadgan för 
medborgerliga rättigheter blir rättsligt bindande för EU:s 
institutioner och medlemsländer när de tillämpar EU:s 
lagar och regler. EU ska ansluta sig till Europarådets 
konvention om de mänskliga rättigheterna.

 ▪ Mer samordnad utrikespolitik Den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken ska samordnas av en "hög 
representant". EU ska kunna tala med en gemensam röst 
på den globala arenan.

 ▪ Åtgärder för klimat och energi EU ska främja 
åtgärder på internationell nivå för att hantera 
miljöproblem och klimatförändringar.

Lissabonfördraget kommer inte att ersätta tidigare fördrag, utan 
innebär att man ändrar och gör tillägg i de fördrag som gäller 
idag. Jämfört med det konstitutionella fördraget har symboliska 
texter som handlade om EU:s flagga och nationalsång tagits 
bort, och vissa termer har förändrats. De nya reglerna för hur 
rösterna i ministerrådet fördelas mellan medlemsländerna 
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skjuts upp till tidigast 2014, och till dess gäller Nicefördragets 
röstningsregler.

EXTERNA LÄNKAR
  Läs en konsoliderad version av EU-fördragen, med 

Lissabonfördraget integrerat, på Sieps webbplats
  Läs om Lissabonfördraget på EU:s webbportal
  Läs om Lissabonfördraget på EU-upplysningens 

webbplats

EU:s tillväxtstrategi: 
Lissabonstrategin

http://regeringen.se/sb/d/2504

  Verktyg
  Toppmöten
  Framsteg - en lägesrapport
  Lästips och länkar

Sedan start år 2000 då Europeiska rådet enades en gemensam 
strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning har arbetet 
fortskridit med att driva på ekonomiska reformer, stärka den 
sociala sammanhållningen och främja en miljömässigt hållbar 
utveckling inom unionen. Lissabonstrategin är en högt 
prioriterad fråga för Sverige som har verkat för ett kraftfullt 
genomförande av strategin på såväl EU-nivå som på nationell 
nivå.

Varför en gemensam tillväxtstrategi?
Det var vid toppmötet i Lissabon i mars 2000 som stats- och 
regeringscheferna enades om en gemensam strategi för att på 
bred front möta de ekonomiska, sociala och miljöutmaningar 
som EU står inför.

Världsekonomin globaliseras allt mer och kunskap blir en allt 
viktigare framgångsfaktor i den globala konkurrensen. Europas 
befolkning bli allt äldre och den demografiska utvecklingen 
sätter press på välfärdssystemen och de offentliga finanserna 
inom unionen. EU:s ekonomi behöver moderniseras för att 
klara av dessa utmaningar. De globala miljöutmaningarna, i 
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synnerhet klimatförändringarna, påverkar betingelserna i såväl 
Europa som i övriga världen. EU:s medlemsländer integreras 
allt mer med varandra, och därmed ökar kraven på samarbete 
och gemensamma lösningar för att möta utmaningarna. 
Medlemsländerna arbetar för en fungerande inre marknad med 
fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Detta är en 
förutsättning för att inte halka efter omvärlden i ekonomisk 
utveckling.

Vad innehåller strategin?
Inom ramen för Lissabonstrategin har EU-länderna beslutat om  
en rad gemensamma mål till år 2010 för att med gemensamma 
krafter stärka EU:s konkurrenskraft och tillväxt, öka 
sysselsättningen och den sociala sammanhållningen samt säkra 
en hållbar utveckling. Det handlar om att:

 ▪ förbereda EU för övergången till en ekonomi och ett 
samhälle som baserar sig på kunskaper

 ▪ främja IT, forskning och utveckling

 ▪ fullborda den inre marknaden i EU

 ▪ genomföra reformer som gynnar konkurrenskraft och 
innovation

 ▪ investera i människor och bekämpa social utslagning

 ▪ stärka de offentliga finanserna i EU-länderna

 ▪ säkra att ekonomisk tillväxt går hand i hand med hållbar 
utveckling

Flera av de politikområden som berörs är frågor som faller 
utanför gemenskapslagstiftningen i EU. Där får varje 
medlemsland själv välja hur den nationella politiken ska 
utformas för att målen ska uppnås. Genom att systematiskt 
jämföra sig med varandra och gentemot världsledande länder, 

ska medlemsländerna sporras till framsteg.

En årlig cykel
Arbetet med Lissabonstrategin följer en årlig cykel. Den 
etablerades i och med den översyn av strategin som ägde rum i 
halvtid år 2005. Då beslutades att varje medlemsstat skall ta 
fram ett 3-årigt handlingsprogram för genomförandet av 
Lissabonstrategin i den nationella politiken. 
Handlingsprogrammen baseras på de gemensamt beslutade 
integrerade riktlinjerna som fokuserar på reformer för att 
främja konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt samt ökad 
sysselsättning för att sträva mot det övergripande målet hållbar 
utveckling. Genomförandet av strategin följs upp varje år av 
stats- och regeringscheferna vid vårtoppmötet som utvärderar 
framstegen i Lissabonstrategin på basis av de årliga nationella 
framstegrapporterna och ger vägledning för det fortsatta 
arbetet.

Svenska prioriteringar
Sverige har särskilt lyft fram att strategin ska återspegla såväl 
ekonomisk, social som miljömässig hållbar utveckling. Sverige 
har i det gemensamma arbetet särskilt prioriterar åtgärder för:

 ▪ ett ökat arbetskraftsutbud

 ▪ ökad ekonomisk öppenhet mellan EU och omvärlden

 ▪ investeringar i forskning och utveckling

 ▪ ett bättre företagsklimat och regelförbättringar

 ▪ fortsatt integration av de finansiella marknaderna

 ▪ en hållbar energiförsörjning och klimatutveckling

Sverige vill också att medlemsstaterna själva ska ta ett större 
ansvar för att genomföra strategin och de reformer som alla har 



kommit överens om. Det är därför viktigt att länderna fortsätter 
att gemensamt diskutera och övervaka den ekonomiska 
politiken och reformarbetet i medlemsländerna.

Departementsövergripande arbete
Lissabonstrategin är ett arbete som omfattar flera departement 
utifrån dess olika komponenter inom strategin, till exempel 
miljö, forskning etc. Huvudansvaret ligger hos 
Statsrådsberedningen.

Involverade departement är främst Finansdepartementet, 
Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet, 
Arbetsmarknadsdepartementet, Miljödepartementet, 
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och 
Justitiedepartementet.
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  Skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt 

och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2007
  Skr. 2006/07:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt 

och sysselsättning 2006-2008
  Global Europe- ett konkurrenskraftigt Europa
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När EU:s tioåriga tillväxtstrategi våren 2005 gick in i sin andra 
halvlek föregicks nystarten av en genomgång över hur långt EU-
länderna hade nått på vägen mot de uppsatta målen. Resultatet 
får sägas vara blandat.

Det fanns en hel del framsteg att rapportera från de första fem 
åren av EU:s tioåriga tillväxtstrategi. Det har genomförts flera 
större arbetsmarknadsreformer i många länder som angripit 
strukturella, underliggande problem på arbetsmarknaden. 
Mellan åren 1999 och 2003 skapades 6 miljoner nya jobb i EU-
länderna.

Sysselsättningsgraden har inte ökat så mycket som EU hade 
föresatt sig men goda framsteg har gjorts bland annat med att 
öka det kvinnliga arbetsdeltagandet, hjälpt av att flera länder 
har tagit itu på allvar att ordna mer barnomsorg.

Utvecklingen av den inre marknaden gav under 1990-talet en 
skjuts för handeln och tillväxten i Europa. De första åren efter 
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2000 kompletterades den genom flera viktiga reformer. 
Exempelvis kommer Europa kommer snart att ha en gemensam 
marknad för finansiella tjänster där hushåll och företag kan 
låna, spara och investera kapital tryggt över hela EU. Ett förslag 
om tjänstedirektiv har lagts fram till Europaparlamentet.

Energimarknaden avregleras just nu i hög takt vilket på sikt bör 
pressa priserna. EU-länderna har genomfört stora investeringar 
inom energibesparing. Europeisk miljöteknisk industri har 
framgång internationellt.

Ett systematiskt arbete har inletts inriktat på att se över 
fattigdomssituationen.

En utmaning att nå målen
Trots dessa framsteg är det oklart om målen för år 2010 
kommer att kunna uppnås. Sysselsättningen ligger flera 
procentenheter under målet (63 ,3 procent av arbetskraften för 
EU-25 år 2004 att jämföra med målet om 67 procent år 2005).

Många EU-länder har stora och växande budgetunderskott. 
Även om den inre marknaden utvecklades under 1990-talet 
väntar ännu viktiga reformer på beslut. Dessutom skulle redan 
beslutade regler kunna genomföras i snabbare takt.

EU:s utvidgning
http://regeringen.se/sb/d/6787
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  Kandidatländerna

Utvidgningen är viktig för Sverige. Sverige har från början gett 
starkt stöd åt utvidgningsprocessen. Utvidgningen gör det 
möjligt att ena Europa efter årtionden av delning i väst och öst 
och konflikter.

Den svenska regeringen anser att utvidgningen är en unik 
möjlighet att skapa fred och säkerhet i Europa som medför 
politiska, ekonomiska och miljömässiga fördelar för alla 
inblandade länder.

Fler medlemmar innebär bättre förutsättningar att 
lösa gemensamma problem
En större union innebär också bättre möjligheter att skapa en 
säkrare och tryggare tillvaro för EU:s medborgare. Med fler 
medlemmar har EU bättre förutsättningar att lösa gemensamma 
problem och till exempel bekämpa internationell organiserad 
brottslighet och människosmuggling. Ett annat tydligt exempel 
är miljön. Utvidgningen har redan inneburit att betydande 
investeringar har gjorts för miljörening i Öst- och 
Centraleuropa.
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Gemensam marknad för 450 miljoner och nya grannar
Sedan den 1 januari 2007 består EU av 27 medlemsländer. EU 
har därmed vuxit från sex till 27 länder på drygt fyrtio år. 
Genom utvidgningen 2004, då tio nya medlemmar tillkom, samt 
anslutningen av Bulgarien och Rumänien har EU:s inre 
marknad vuxit med över 100 miljoner invånare och en 
gemensam marknad för över 480 miljoner människor skapats. 
För Sveriges del har detta inneburit utökade möjligheter för 
handel och näringsliv.

Utvidgningen innebär att EU:s kontaktyta breddas gentemot 
resten av världen. EU:s gränser flyttas österut och unionen får 
nya grannar. Det ger ökade möjligheter till nära kontakter och 
samarbete med fler länder. Med fler medlemmar kan EU också 
komma att spela en viktigare roll inom utrikespolitik, bistånd 
och handel.

Utvidgningen fortsätter
Förhandlingar om medlemskap med kandidatländerna Turkiet 
och Kroatien pågår sedan oktober 2005. Makedonien har status 
som kandidatland men något datum för inledandet av 
förhandlingar om medlemskap har ännu inte fastställts.

UD:s EU-enhet samordnar inom Regeringskansliet
För utvidgningen har Utrikesdepartementets EU-enhet 
samordningsansvar inom Regeringskansliet, under 
Statsrådsberedningens ledning. 

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om utvidgningen på Europeiska Unionens 

webbportal

EU:s inre marknad
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Den inre marknaden, som är en av grundstenarna i EU-
samarbetet, innebär fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 
personer - de fyra friheterna. Den inre marknaden består EU-
länderna samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. 
Arbetet med att utveckla EU: s inre marknad och den grund som  
den bidrar med till den externa handelspolitiken är av mycket 
stor betydelse för att främja såväl export som import. Tydliga 
regler och villkor underlättar handeln och bidrar till ökad 
tillväxt och ekonomisk utveckling i Sverige och i EU.

Arbetet på den inre marknaden syftar i stort till en öppen 
handel, avveckling av handelshinder, konkurrens och 
regelförbättring i företagens och konsumenternas intresse. Den 
inre marknaden ska ge konkreta fördelar i form av ett större 
utbud av varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser utan 
att ge upphov till onödiga och negativa effekter på miljön och 
människors hälsa. Det ska vara enkelt att flytta kapital över 
landgränserna och lika självklart är att personer ska kunna röra 
sig fritt för att studera eller arbeta utan onödiga och krångliga 
hinder.
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De möjligheter som den inre marknaden ger till ökad export och  
den prispress som uppstår genom ett större utbud och ökad 
konkurrens lämnar ett viktigt bidrag till den 
samhällsekonomiska utvecklingen. Genom reformarbete på 
detta område förbättras det europeiska näringslivets långsiktiga 
konkurrenskraft och tillväxt. Den inre marknaden är därför ett 
centralt inslag i Lissabonstrategin som anger att EU ska bli den 
mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomin i 
världen.

Vid en vanlig transaktion mellan två EU-länder är i dag ofta alla 
fyra friheter inblandade; varan som säljs, tjänster köps när 
någon ska installera varan, personen som utför tjänsten måste 
kunna resa fritt och överföringen av kapital som sker i form av 
betalning eller köp av försäkring måste ske utan onödiga hinder.

EU-regler ersätter tidigare nationella regler
Europeiska kommissionen har till uppgift att föreslå ny EU-
lagstiftning och att övervaka att medlemsländerna följer de 
gemensamma reglerna. För att underlätta kommissionens 
arbete med att utveckla den inre marknaden finns en rad olika 
krav som EU-länderna måste följa. Bland annat måste alla 
nationella lagstiftningsförslag som påverkar den fria rörligheten 
för varor rapporteras till kommissionen.

För att snabbt kunna hjälpa enskilda och företag som stöter på 
problem har även administrativa nätverk skapats för att snabbt 
och ofta informellt omhänderta de frågor som uppstår. Även om  
det finns en mängd olika EU-regler som ersätter det som 
tidigare var nationella regler så är mycket av det nu pågående 
arbetet inriktat på mer horisontella instrument. Dessa har till 
syfte att underlätta den fria rörligheten, samtidigt som 
avvägningar mot samhälleliga intressen blir tydliga.

Inom EU är det Konkurrenskraftsrådet, med ansvar för inre 
marknaden, forskning och industri, som hanterar 
inremarknadsfrågorna.

Myndigheter och organisationer
Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för 
utrikeshandel och handelspolitik. Kollegiet bistår regeringen 
med handelspolitiska utredningar och underlag inför beslut och 
förhandlingar. Kommerskollegium är central samordnare och 
kontaktpunkt för företag och enskilda som möter problem på 
den inre marknaden (SOLVIT). I verksamheten ingår även att 
allmänt bevaka och motverka handelshinder, bland annat 
genom granskning av nya svenska och utländska förslag till 
föreskrifter enligt anmälningsprocedurerna i EU, EFTA och 
WTO.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
(SWEDAC)
SWEDAC är förvaltningsmyndighet för teknisk kontroll och 
nationellt ackrediteringsorgan för laboratorier och för 
certifierings-, provnings- och besiktningsorgan. Verksamheten 
omfattar ansvar för den marknadskontrollen i Sverige vilket 
omfattar ett 20-tal myndigheters tillsyn av att produkter 
uppfyller väsentliga säkerhets-, miljö- och hälsokrav.

Sveriges Standardiseringsråd (SSR)
Staten, landstingen, kommunerna och näringslivet har ett 
gemensamt ansvar för standardiseringen i Sverige. Detta 
samarbete sker genom Sveriges Standardiseringsråd (SSR), vars 
huvuduppgift är att utse de organisationer som har rätt att ge ut 
Svensk Standard och att representera Sverige i det 
internationella och europeiska standardiseringsarbetet.
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Den fria rörligheten för tjänster innebär att enskilda 
medborgare och företag utan hinder ska kunna erbjuda och 
utföra tjänster i alla EU-länder. Just nu pågår arbetet med att 
genomföra EU:s tjänstedirektiv som syftar till göra det enklare 
för företag att etablera sig och att utföra tillfälliga tjänster på 
EU:s inre marknad.
    EU-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster omfattar i 
grunden alla typer av tjänster som utförs mot ersättning. 
Enskilda medborgare och företag ska kunna erbjuda och utföra 
tjänster i andra medlemsländer på samma villkor som det egna 
landets medborgare och företag.

Tjänstedirektivet
- Tjänstesektorn blir allt viktigare för den svenska ekonomin - 
den står för runt 70 procent av vår BNP och sysselsätter tre 
fjärdedelar av landets befolkning, säger handelsminister Ewa 
Björling. Däremot utgör tjänsteexporten inte mer än 20 procent 
av den totala exporten. Här finns en stor outnyttjad potential 
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som en smidigare och enklare europeisk tjänstehandel kan 
frigöra, menar Björling.

Tjänstedirektivet antogs i december 2006. Senast den 28 
december 2009 ska EU:s medlemsländer och EES-länderna 
(Island, Liechtenstein och Norge) ha genomfört direktivet.

Det är ett mycket omfattande direktiv som inbegriper många 
slags tjänster inom en rad olika områden. Direktivet syftar till 
att göra det enklare för företag att etablera sig och att utföra 
tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad. För att underlätta fri 
rörlighet i EU/EES-området ska medlemsländerna ta bort tung 
och onödig byråkrati, förenkla administrationen för 
tjänsteleverantörer och stärka tjänstemottagarnas rättigheter.

- Svenska företag står beredda att expandera på den europeiska 
marknaden och jag ser det som min uppgift som 
handelsminister att undanröja de legala och administrativa 
hinder som står i vägen för den utvecklingen. I det arbetet är 
EU:s tjänstedirektiv ett väldigt viktigt verktyg, säger Ewa 
Björling.

I Sverige deltar samtliga departement i Regeringskansliet och en 
rad myndigheter i arbetet med att genomföra tjänstedirektivet. 
Tjänstedirektivsekretariatet, som finns i Utrikesdepartementet, 
ansvarar för genomförandet och samordningen i 
Regeringskansliet.

LADDA NER
  Tjänstedirektivet (pdf 209 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs om tjänstedirektivet på EU-upplysningens webbplats
  Kommerskollegiums webbplats
  Läs om fri rörlighet för tjänster på EU-kommissionens 

webbplats

Tjänster som omfattas
http://regeringen.se/sb/d/10192

  Tjänster som omfattas
  Administrativ förenkling
  Etableringsfrihet
  Tillfällig tjänstehandel
  Förbättringar för tjänstemottagare
  Administrativt samarbete

Exempel på tjänsteområden som omfattas av direktivet 
är:

 ▪ Företagsrelaterade tjänster (konsulttjänster inom t.ex. 
ledarskap, förvaltning, certifiering och testning)

 ▪ Underhåll, skötsel och säkerhet

 ▪ Byggsektorn och arkitektverksamhet

 ▪ Fastighetstjänster (t.ex. fastighetsmäkleri)

 ▪ Turism (resebyråers och turistguiders verksamhet)

 ▪ Fritidsanläggningar, sportanläggningar och nöjesparker

 ▪ Hotell, restaurang och catering

 ▪ Informationstjänster (t.ex. webbportaler, nyhetsbyråer 
och utgivningsverksamhet)

 ▪ Utbildnings- och fortbildningstjänster

 ▪ Uthyrnings- och leasingtjänster (t.ex. biluthyrning)

 ▪ Hushållstjänster
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Undantag
Arbets-, skatte- och straffrätten påverkas inte av 
tjänstedirektivets bestämmelser. Ett antal områden är också 
undantagna från direktivets tillämpningsområde. Till 
undantagen hör:

 ▪ Bemanningstjänster

 ▪ Finansiella tjänster

 ▪ Säkerhetstjänster

 ▪ Transporttjänster

 ▪ Vissa speltjänster

 ▪ Audiovisuella tjänster och radiosändningar

 ▪ Tjänster som huvudsakligen finansieras med 
skattemedel, till exempel sociala tjänster och vårdtjänster

LADDA NER
  Tjänstedirektivet (pdf 209 kB)

Översynen av EU:s budget 2008/09
http://regeringen.se/sb/d/1908

  Översynen av EU:s budget 2008/09
  EU:s utgifter budgetram 2007-2013
  EU:s inkomster budgetram 2007-2013
  Det årliga budgetarbetet
  Den svenska EU-avgiften

Under 2008 och 2009 görs en fullständig översyn av hur EU:s 
utgifter och inkomster ska fördelas på längre sikt. Här ingår 
även den gemensamma jordbrukspolitiken. Att en översyn ska 
ske är resultatet av en överenskommelse mellan kommissionen, 
rådet och Europaparlamentet som nåddes i förhandlingarna om 
EU:s långtidsbudget för perioden 2007-2013.

- För att EU ska kunna ta itu med viktiga utmaningar som 
klimatförändringarna, att göra Europas ekonomi 
konkurrenskraftig och bekämpa gränsöverskridande 
brottslighet krävs effektiva verktyg såsom en modern budget. Vi 
måste våga prioritera och dessutom göra EU-budgeten 
begriplig. Budgetöversynen är en unik chans att föra den breda 
diskussion som behövs om vad EU ska satsa resurser på i 
framtiden, säger EU-minister Cecilia Malmström.

Öppet samråd inför budgetöversynen
För att förbereda budgetöversynen presenterade kommissionen 
i september 2007 ett meddelande som är tänkt att utgöra 
startskottet för en bred och öppen samrådsprocess i EU på 
nationell, regional och lokal nivå. Rådet och Europaparlamentet 
ska också ta ställning.

Meddelandet, som är ett underlag för diskussion, innehåller 
fakta om EU-budgeten, aspekter på utformningen av den 
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framtida EU-budgeten och dess finansiering samt frågor 
kopplade till detta. Alla intresserade inbjuds att delta i 
samrådet, och inkomna synpunkter kommer så långt det är 
möjligt att offentliggöras på kommissionens webbplats.

Samrådet pågår fram till den 15 april 2008. Resultatet av 
samrådet ska utgöra ett underlag för kommissionens arbete med 
budgetöversynen som ska presenteras 2008-2009, och som 
Europeiska rådet ska ta ställning till. Eventuellt kommer 
budgetöversynen att avslutas under det svenska 
ordförandeskapet i EU hösten 2009. Översynen kommer inte att  
innehålla något förslag till ny budgetram för tiden efter 2014. 
Det blir istället en uppgift för nästa kommission.

Sveriges hållning i översynsarbetet
Regeringen ser kommissionens samråd som startsignalen för en 
bred och förutsättningslös diskussion kring vad EU ska fokusera 
på i framtiden, vad som ska finansieras gemensamt och vad 
varje land själv ska ansvara för.

Sverige verkar för en djupgående och genomgripande reform av 
EU:s budget och en omprioritering mellan utgifter. Vägledande 
för Sverige i arbetet med denna översyn är principerna om 
subsidiaritet, europeiskt mervärde, proportionalitet och sund 
ekonomisk förvaltning. Särskilt viktigt är att prioritera utgifter 
efter vad som ger störst europeiskt mervärde och effektivast 
resultat. Andra centrala utgångspunkter är budgetrestriktivitet 
och samstämmighet mellan olika politikområden.

Tyck till om den framtida EU-budgeten
Vill du eller din organisation tycka till om hur EU ska prioritera 
sina resurser i framtiden? Det kan du göra på EU-
kommissionens webbplats. Länken dit finner du under 
Relaterat.

EXTERNA LÄNKAR
  Tyck till om hur EU ska prioritera sina resurser på EU-

kommissionens webbplats

EMU
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  EMU - kort historik
  EMU i tre etapper
  Konvergenskriterier
  Stabilitets- och tillväxtpakten
  Växelkurssamarbetet ERM2
  ECB och andra institutioner

EMU (står för Ekonomiska och Monetära Unionen) är ett 
ekonomiskt och monetärt samarbete inom EU som bland annat 
innebär att medlemsländerna har en gemensam valuta, euro, 
och en gemensam penningpolitik.

EMU består av tre etapper. Samtliga medlemsländer i EU är 
också medlemmar i EMU. Däremot är följande länder inte med i 
valutaunionen: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Letttland, 
Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien och Ungern.

Den 14 september 2003 hölls i Sverige en folkomröstning där 
det togs ställning om vi skulle gå med i valutaunionen eller inte. 
Med 56 procent av rösterna emot och 42 procent för röstade 
svenska folket mot att införa euron som valuta.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Finansdepartementet

EXTERNA LÄNKAR
  Läs mer om EMU på EU-upplysningens webbplats
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Allmänhetens tillgång till EU-handlingar
Sedan 2001 tillämpar Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen nya regler om öppenhet som 
färdigförhandlades under det svenska EU-ordförandeskapet 
våren 2001. Allmänhetens tillgång till EU-handlingar regleras i 
förordning 1049/2001. De nya reglerna innebär också att ett 
stort antal handlingar publiceras på Internet.

 ▪ Förordning 1049/2001

Vilka handlingar kan man ta del av?
Enligt reglerna kan man ansöka om att få en kopia på vilken 
handling som helst som finns hos institutionerna 
Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Det har ingen 
betydelse om en handling har skrivits av institutionen själv eller 
skickats till institutionen av exempelvis ett företag eller en 
organisation, förutsatt att det inte gäller sekretess (se nedan) för 
handlingen.

Hur vet man vilka handlingar som finns hos en 
institution?
Enligt reglerna ska institutionen föra offentliga register över 
sina handlingar. Innan man ansöker om att få ta del av en 
handling kan man via Internet gå in i registret och se vilka 
handlingar som man vill ta del av. I många fall kan man ta del av  
handlingen direkt via registret och behöver då inte skriva till 
institutionen och begära att den skickar en kopia av den 
handling man vill se.

Hur ansöker man om att få en kopia av en handling?
Finns handlingen inte automatiskt tillgänglig via Internet kan 
man skriftligen via brev eller e-post begära att institutionen ska 
skicka en kopia på handlingen. Man behöver inte ange några 
skäl till varför man vill ha tillgång till en handling. 

Man har rätt att få tillgång till handlingen i elektronisk form, 
förutsatt att den finns i sådan version. Om handlingen inte finns 
i elektronisk form, kan man få en kopia i pappersform. Det är 
gratis att få upp till 20 sidor kopierade och skickade till sig.

Hur lång tid måste man vänta på en handling?
Institutionen måste besvara en ansökan skyndsamt. Senast 
inom 15 arbetsdagar ska institutionen antingen ge tillgång till de 
handlingar som önskats, eller i ett motiverat svar förklara enligt 
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vilka sekretessregler detta inte är möjligt. Tidsfristen kan dock i 
undantagsfall förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar.

När kan en institution vägra att lämna ut en handling?
Om en institution kan bevisa att en handling omfattas av någon 
av sekretessbestämmelserna, får institutionen inte lämna ut 
handlingen. Listan över sekretessbestämmelser är uttömmande, 
vilket innebär att en institution inte på några andra grunder är 
dem som anges i reglerna får vägra att lämna ut en handling.

Ibland är det endast en del av en handling som täcks av 
sekretess. Man har då rätt att få en kopia på de delar av 
handlingen som inte täcks av sekretessen.

Kan man överklaga en vägran att lämna ut en 
handling?
Om en institution vägrar att lämna ut en handling har man rätt 
att begära att institutionen omprövar ansökan. I regel innebär 
det att ansökan omprövas på en högre nivå inom institutionen. 
Om institutionen då fortfarande vägrar att lämna ut handlingen, 
kan man framföra klagomål till den Europeiska ombudsmannen 
eller väcka talan i EG-domstolen (förstainstansrätten).

Gäller samma regler hos svenska myndigheter?
Nej. EU:s öppenhetsregler påverkar inte den svenska 
offentlighetsprincipen. Man kan fortfarande vända sig till 
svenska myndigheter och enligt svenska regler begära att få ta 
del av handlingar, även sådana som skickats till svenska 
myndigheter från EU, eller från svenska myndigheter till EU.

Rådets register över offentliga handlingar
Kontaktuppgifter till rådets generalsekretariat:
e-post public.info@consilium.europa.eu fax +32 2 285 63 61
Postadress: Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd

Rue de la Loi 175 B-1048 Bryssel Belgien

 ▪ Offentligt register över rådets handlingar

Kommissionens webbplats: Öppenhet och tillgång till 
dokument
Kontaktuppgifter till Europeiska kommissionen:
fax +32 (0)2 296 72 42 Postadress: Generalsekretariatet
Europeiska kommissionen Enhet SG/B72 Insyn och tillgång till 
handlingar, kontakter med det civila samhället B-1049 Bryssel
Belgien
     Via kommissionens dokumentwebbplats (se länk nedan) 
finns möjlighet att skicka e-post.

 ▪ Kommissionens dokumentwebbplats

Europaparlamentets offentliga register för handlingar
Kontaktuppgifter till Europaparlamentet: fax +32 2 284 69 74
Postadress:EuropaparlamentetRue WiertzB-1047 Bryssel
Bryssel
       Via Europaparlamentets offentliga register (se länk nedan) 
finns möjlighet att skicka e-post.

 ▪ Europaparlamentets offentliga register

Översynen av reglerna om allmänhetens tillgång till 
EU-handlingar
EU-kommissionen inledde våren 2007 en översyn över reglerna 
om allmänhetens tillgång till EU-handlingar. Översynen 
inleddes med att kommissionen lade fram en så kallad grönbok, 
COM (2007) 185, i frågan. Därefter höll kommissionen en 
konsultationsperiod under våren och sommaren 2007, där alla 
som ville fick möjlighet att kommentera grönboken. Vintern 
2008 offentliggjorde kommissionen sin rapport om 
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konsultationsperioden. Kommissionen väntas lägga fram sitt 
formella förslag till ändringar i förordning 1049/2001 under 
våren 2008.

 ▪ Grönbok om allmänhetens tillgång till EU-handlingar

 ▪ Rapporten om konsultationsperioden

 ▪ Kommissionens webbplats om översynen av 
öppenhetsreglerna

EXTERNA LÄNKAR
  Europeiska ombudsmannens webbplats

Veckobrevet från Bryssel

http://regeringen.se/sb/d/3484

  Veckobrevet våren 2008
  Veckobrevet hösten 2007
  Veckobrevet våren 2007
  Veckobrevet hösten 2006
  Veckobrevet våren 2006
  Veckobrevet hösten 2005
  Veckobrevet våren 2005
  Veckobrevet hösten 2004
  Veckobrevet våren 2004

EU-representationens nyhetsbrev beskriver vad som händer 
inom EU den kommande veckan och ger en sammanfattning av 
föregående vecka. Veckobrevet fokuserar främst på 
ministerrådsmötena, men även andra aktiviteter nämns.

Veckobrevet vecka 7
Den här veckan träffas rådet för ekonomiska och finansiella 
frågor på tisdag medan utbildnings- och ungdomsrådet 
sammanträder på torsdag. I veckan som gick presenterade 
kommissionen rapporter om Bulgariens och Rumäniens 
framsteg inom den så kallade samarbets- och 
verifikationsmekanismen. EU:s tullkodexkommitté röstade för 
att bifalla Sveriges ansökan om tillstånd att importera etanol för 
bearbetning till biobränsle. 

 ▪ Veckobrevet från Bryssel

Prenumera på veckobrevet
Du kan även få veckobrevet som e-post.
Prenumerera på nyheter och nyhetsbrev
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Regeringskansliets EU-sidor - regeringens politik och löpande 
nyheter
På Regeringskansliets EU-sidor finns information om 
regeringens EU-politik tillsammans med nyheter om 
regeringens arbete i EU. Du kan löpande följa vad som händer 
på EU:s toppmöten, i ministerrådet och i Coreper. Du kan också 
prenumerera på Veckobrevet från Bryssel.
EU-upplysningen
EU-upplysningen vid Sveriges riksdag ger neutral EU-

information till allmänheten om EU och det svenska 
medlemskapet. EU-upplysningen svarar på frågor via telefon, e-
post, fax eller brev. Tryckt informationsmaterial om EU kan 
beställas kostnadsfritt.

EU-upplysningen Sveriges riksdag 100 12 Stockholm
telefon 020 250 000 (måndag-fredag, klockan 9.00-11.00 och 
14.00-16.00) fax 08 786 59 27
e-post eu-upplysningen@riksdagen.se

Europe Direct
Europe Direct är EU:s upplysningstjänst. Det går att ringa gratis 
från alla medlemsländer till telefonnummer: 00 800 6 7 8 9 10 
11.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Sverigekontoret vänder sig till allmänheten och till dem som 
arbetar med att bevaka eller granska EU och dess beslutsfattare. 
Kontoret informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, 
hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som 
fattas i Europaparlament.

Europaparlamentets Sverigekontor
Nybrogatan 11, 3 tr  114 39 Stockholm  telefon 08 562 444 55 
fax 08 562 444 99  e-post epstockholm@europarl.europa.eu 

Kommissionär Margot Wallström
Margot Wallström, kommissionär och första vice ordförande i 
kommissionen, arbetar med kommunikation med EU:s 
medborgare och med kontakterna mellan kommissionen och de 
andra EU-institutionerna, däribland rådet och 
Europaparlamentet. På Margot Wallströms webb finns 
kontaktuppgifter och mer information.
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Europeiska kommissionens representation i Sverige
Representationskontoret informerar media och allmänheten om 
nyheter från kommissionen och om var kommissionen står i 
olika frågor.

Europeiska kommissionens representation i Sverige
Nybrogatan 11Box 7323103 90 Stockholmtelefon 08 562 444 11
fax 08 562 444 12e-post bursto@ec.europa.eu 

EU:s webbportal
Information om Europeiska kommissionen, Europeiska 
unionens råd (ministerrådet), Europaparlamentet och EG-
domstolen finns på EU-institutionernas gemensamma 
webbportal Europa. Den innehåller information om EU:s 
grunder och olika verksamhetsområden.
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