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Kära talman, kära kollega, 
 
Vi är glada att bjuda in dig till den europeiska parlamentsveckan 2023 som äger rum den 27 
och 28 februari 2023 i Europaparlamentet i Bryssel. Detta högnivåevenemang samlar 
parlamentariker från hela EU för att diskutera budgetfrågor samt ekonomiska och sociala 
frågor. Evenemanget består av konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning 
i EU och konferensen om den europeiska planeringsterminen. 
 
Europaparlamentet och Sveriges riksdag arrangerar konferensen om stabilitet, ekonomisk 
samordning och styrning i Europeiska unionen [artikel 13-konferensen om stabilitet, 
ekonomisk samordning och styrning i den ekonomiska och monetära unionen (fördraget om 
stabilitet, samordning och styrning)]. Konferensen utgör ett ramverk för debatter och 
informations- och erfarenhetsutbyte vad gäller implementeringen av bestämmelserna i 
fördraget, och syftar till att stärka samarbetet mellan de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet. Konferensen bidrar också till att säkerställa demokratiskt 
ansvarsutkrävande inom området ekonomisk styrning och budgetpolitik i EU, särskilt inom 
den Europeiska monetära unionen, med hänsyn till den sociala dimensionen och utan att det 
påverkar de nationella parlamentens och Europaparlamentets befogenheter. 
 
Konferensen om den europeiska planeringsterminen ger en möjlighet till ett informations- 
och erfarenhetsutbyte när det gäller implementeringen av terminscyklerna, och till att stärka 
samarbetet för att granska de verkställande myndigheternas agerande på nationell och 
europeisk nivå inom ramen för den europeiska planeringsterminen. 
 
Vi hoppas att ert parlament/kammare kommer att vara representerat vid den europeiska 
parlamentsveckan 2023 och vi är övertygade om att ert deltagande kommer att bidra till 
givande diskussioner om dessa viktiga ämnen. 
 
Inför den europeiska planeringsveckan 2023 bifogas det preliminära förslaget till dagordning. 
Praktiska detaljer om mötena kommer att skickas ut inom kort till den avdelning hos ert 
parlament som ansvarar för förbindelserna med Europaparlamentet. 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
 
 
 
 
  

Roberta METSOLA 
 

Talman i Europaparlamentet 

Andreas NORLÉN 
 

Talman i Sveriges riksdag 
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