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Vad bestämmer EU?

I EU samarbetar länderna inom många olika 
områden.

EU har rätt att bestämma om vissa saker,  
bland annat handel mellan länder och fiske.

Det EU bestämmer inom dessa områden  
gäller för alla EU-länder.



EU bestämmer också om till exempel  
räntan i de länder som har euro som valuta.
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Inom vissa områden bestämmer EU  
eller varje EU-land för sig, till exempel:

• jordbruk

• miljö

• energi.
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Lagar i EU

I EU är det Europaparlamentet och  
ministerrådet som bestämmer nya lagar.

Europaparlamentet och ministerrådet  
måste vara överens för att det ska bli en ny lag.

I Europaparlamentet sitter politiker.

De väljs av folket i EU-länderna  
när det är EU-val.

I ministerrådet sitter ministrar från EU-
ländernas regeringar.
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Om lagar i EU
Skriv eller dra streck.

1. Europaparlamentet och ministerrådet bestämmer nya

 ________________________________________.

2. Politikerna i Europaparlamentet väljs av

________________________________________.

3. I ministerrådet sitter ministrar från EU-ländernas

________________________________________.

regeringar

lagar

folket

Vad bestämmer EU om?
Sätt kryss.

 skola

 sjukvård

 handel mellan länder

 fiske
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Vad är sant?
Sätt kryss.

1. EU bestämmer om handel mellan länder.

2. EU bestämmer om sjukvård.

3. Europaparlamentet och ministerrådet bestämmer nya lagar.

4. Europaparlamentet väljs av folket i EU-länderna.

5. Europaparlamentet väljs av regeringarna i EU-länderna.

6. I ministerrådet sitter ministrar från EU-ländernas regeringar.
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