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Kære undervisere

VVi er netop gået ind i et dobbelt valgår. Der bliver kamp om de 179 pladser i Folketinget og de 
snart 14 danske pladser i EU-Parlamentet. Sidste gang der var EU-valg, i 2014, lød 
stemmeprocenten i Danmark på godt 56%. For aldersgruppen på 18-24 år var den endda så lav 
som 38%. Der er mange gode bud på, hvorfor danskerne, og de unge i særdeleshed, ikke 
interesserer sig for europæisk politik. EU er for bureaukratisk, for teknisk, for lukket, for langt 
væk, for usexet, for kedeligt, lyder nogle af svarene, når vi spørger eleverne rundt om i landet. Det 
samme billede gentager sig i hele Europa, men der er markante regionale forskelle – også i 
Skandinavien. Nok er de finske unge gode i skolen, men de er fløjtende ligeglade med EU; Kun Skandinavien. Nok er de finske unge gode i skolen, men de er fløjtende ligeglade med EU; Kun 
10% stemte til valget i 2014. 

DEOundervisnings mission er at skabe et modsvar til disse tendenser. Derfor vil vi bidrage til mere 
aktuel, elevaktiverende og nuanceret undervisning om EU. Det handler ikke om at eleverne skal 
blive jubeleuropæere – det handler om at give dem værktøjerne til at blive informerede og aktive 
medborgere i det europæiske demokrati. Indrømmet, den Europæiske Union er udfordrende at 
undervise i, og den komplekse og ofte lukkede lovgivningsproces gør det ikke nemmere. Derfor 
har vi udviklet cases, forløb, videoer og rollespil til både grundskolen og gymnasiet, der frit kan 
downloades fra vores hjemmeside. Rollespillene er meget illustrative for vores pædagogiske 
tilgang. Her inviterer vi eleverne indenfor i det europæiske maskinrum, hvor de tildeles roller som tilgang. Her inviterer vi eleverne indenfor i det europæiske maskinrum, hvor de tildeles roller som 
EU-politikere, interessegrupper, journalister og lobbyister. I løbet af spillene får de øje for EU’s 
enorme potentiale som international problemknuser, men eleverne mærker også, hvor uretfærdigt 
det kan være, når enkelte lande stiller sig i vejen for vigtige gennembrud på fx klimaområdet. 

Formålet med denne guide er at klæde dig på til undervise i EU op til valget den 26. maj 2019. Vi 
indleder med baggrundsartikler om EU’s institutioner og beslutningsproces. Det gør vi fordi, at 
Rådet, Kommissionen og Parlamentet ikke er de samme, som de var i 2014. Reglerne og 
magtforholdet mellem de tre store lovgivningsorganer i EU er i konstant bevægelse, hvilket ikke 
altid reflekteres i lærebøgerne, der har svært ved at følge med den rivende udvikling i europæisk 
politik. Dette er også baggrunden for guidens tre nye temapakker til gymnasiet, der sætter spot på 
EU’s klimapolitik, spitzenskandidatprocessen og sikkerhedspolitik. Temapakkerne kan bruges som 
korte synopsisopgavekorte synopsisopgaver, der typisk tager en lektion at løse. Til sidst kan du læse om DEO’s helt nye 
valgrollespil, der giver eleverne et solidt indblik i EU-parlamentets magt og relation til de øvrige 
institutioner. I foråret 2019 afvikler vi valgrollespillet på skoler og gymnasier i hele Danmark. 

Du kan finde mange flere materialer og bestille rollespil eller oplæg på vores nye hjemmeside: 
www.undervisning.deo.dk

Skriv gerne med feedback til denne guide og DEO’s øvrige undervisningsmaterialer til: 
undervisning@deo.dk

En stor tak til forfatterne: Jesper Vestermark Køber, Helga Molbæk-Steensig, Søren B. Lauritsen, 
Camilla Polack og Maria Rosenberg Rasmussen. 

Med venlig hilsen

Kasper Tonsberg Schlie
Undervisningschef, DEOundervisning
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11 gode spørgsmål om EU

Nogle af de første sider i enhver lærebog om EU vil skitsere relationerne mellem de tre store Nogle af de første sider i enhver lærebog om EU vil skitsere relationerne mellem de tre store 
institutioner: Rådet, Kommissionen og Parlamentet. Men forholdet er langt fra statisk: 
Medlemsstater, embedsmænd og parlamentarikere befinder sig i et konstant tovtrækkeri om 
magten. Nogle gange i fuld offentlighed – andre gange bag kulisserne. I denne artikel vil du blive 
opdateret på institutionernes aktuelle roller og EU-valgets betydning. Teksterne er bygget om 
omkring en række spørgsmål, som vi forestiller os, at du som underviser gerne vil have svar på. 

Er det i virkeligheden Frankrig og Tyskland, der styrer EU?
Landenes størrelse, samarbejdets historie og økonomi spiller ind, når man skal vurdere, hvem der Landenes størrelse, samarbejdets historie og økonomi spiller ind, når man skal vurdere, hvem der 
sætter retningen for EU-samarbejdet. Medlemsstaternes stats- og regeringschefer mødes i Det 
Europæiske Råd 4 gange årligt for at diskutere, hvordan EU skal udvikle sig. I de seneste år har der 
dog været langt flere topmøder grundet de mange udfordringer, som EU står overfor: 
Flygtningekrisen, Eurokrisen, Brexit etc. 

Det Europæiske Råd er ikke en lovgivende institution, og derfor forhandler eller vedtager stats- og Det Europæiske Råd er ikke en lovgivende institution, og derfor forhandler eller vedtager stats- og 
regeringscheferne ikke konkret EU-lovgivning. De fastlægger i stedet EU's politiske dagsorden ved 
at vedtage "konklusioner" på Rådets møder, der identificerer problemområder og initiativer, der 
skal iværksættes. Derfor træffer Det Europæiske Råd primært sine afgørelser ved konsensus. I visse 
specifikke tilfælde, der er beskrevet i EU-traktaterne, træffes der dog afgørelse ved enstemmighed 
eller med kvalificeret flertal.    

Selvom Rådet som regel opnår konsensus, er der alligevel en række lande, hvis argumenter vejer Selvom Rådet som regel opnår konsensus, er der alligevel en række lande, hvis argumenter vejer 
tungere, når fremtidens EU skal udformes. Her er Tyskland og Frankrig to af de vigtigste lande, og 
de er i høj grad med til at definere, hvor EU-samarbejdet skal bevæge sig hen. Rent historisk er 
landene vigtige, da de var med til at danne samarbejdet, og samtidig repræsenterer Tyskland de 
fleste borgere (16,2 procent) og den absolut største økonomi (21,3 procent). Frankrig 
repræsenterer den næststørste befolkning (13,1 procent) og den tredje største økonomi (14,9 
procent) i EU efter Storbritannien (15,2 procent). Hvor Storbritannien i EU-samarbejdet ses som det 
medlemsland, der har blokeret dybere integration af en række politikområdemedlemsland, der har blokeret dybere integration af en række politikområder, ses Tyskland og 
Frankrig som den motor, der skubber samarbejdet frem. 

Hvor Danmark har fire politiske samarbejdsområder - forbehold, som vi ikke deltager i - har 
Storbritannien dels forbehold, dels tilvalgsordninger. Derfor har landet fået et ry for at være det 
element, som bremser en dybere EU-integration, og en god støtte for Danmark at læne sig op ad. 
Med Brexit ændrer dette billede sig. Nogle mener, at konsekvens vil blive et endnu tættere 
samarbejde mellem EU-27 staterne. 

Tyskland og Frankrig omtales som sagt som den tysk-franske motor bag EU-samarbejdet, og derfor 
følger de europæiske medier nøje med, når der er præsidentvalg i Frankrig og en ny kansler skal 
findes i Tyskland. EU-systemet åndede lettet op, da Emmanuel Macron blev valgt til præsident i 
Frankrig og ikke Marie Le Pen, der er langt mere kritisk overfor Den Europæiske Union. Kansler 
Merkel i Tyskland står i en svær indenrigspolitisk situation og har meddelt, at hun ikke genopstiller 
ved det næste tyske valg. Det er stadig alt for tidligt at vurdere, hvem der bliver hendes 
efterfølger, og det skaber en vis ustabilitet i EU-samarbejdet, for vil den kommende tyske kansler 
arbejde for dybere integration eller det modsatte? arbejde for dybere integration eller det modsatte? 

Euro-samarbejdet er et konkret eksempel på den tysk-franske dominans i EU-samarbejdet. Det var 
særligt efter fransk ønske, at den monetære union blev skabt, men euro’en har vist sine svagheder, 
og der er bred enighed om, at euroen skal gentænkes. Det er et stort ønske fra den franske 
præsident, men for at de nødvendige reformer kan ske, skal der tysk velvilje til dette. Den har ikke 
været der trods utallige møder i Bruxelles. EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik er endnu et eksempel 
på et område, hvor den tysk-franske motor er helt essentiel. Her er det Tyskland der grundet 
landets fortid har haft brug for, at Frankrig bakkede op om et fælles EU-forsvar.      
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De lande, der ikke har tyngde nok i sig selDe lande, der ikke har tyngde nok i sig selv, går gerne sammen med ligesindede for at skabe en 
alliance mod de store og tunge lande. Det er Visegradlande Polen, Ungarn, Slovakiet og Den 
Tjekkiske Republik et eksempel på. De har flere gange markeret sig i forbindelse med 
flygtningedebatten, da de nægtede at modtage muslimske flygtninge som en del af EU’s program 
om at omfordele de mange flygtninge, der var nået til EU gennem Sydeuropa. Landene har også 
bakket hinanden op i forhold til forståelsen af demokrati. EU-institutionerne har med bekymring 
overværet, hvordan demokratiske institutioner som domstolene og pressen er blevet udfordret i 
særligt Polen og Ungarn. Her har særligt Polen og Ungarn. Her har Visegrad landene holdt hånden over hinanden og bremset 
politisk indblanding fra EU’s side.   

Hvor meget bestemmer EU-parlamentet i forhold til de andre institutioner?
Hvert femte år kan du være med til at sende parlamentarikere til Bruxelles. Men hvor meget 
indflydelse får de på EU’s politiske beslutninger og udvikling? EU er skruet sammen, så både 
ministerrådet og parlamentet hviler på folkelige mandater. VKR-regeringen repræsenterer den 
danske befolkning i det europæiske råd og i ministerrådet, og som EU-borgere vælger danskerne 
repræsentanter til EU-parlamentet. Denne spaltning af ”det europæiske folk” skal sikre, at 
borgerne rundt om i EU føler sig delagtiggjort i beslutningerne og i lovgivningen. De to 
institutioners forskellige grundlag skaber dog en helt central konflikt i EU-systemet, der har stor 
betydning for EU-parlamentets magt.  betydning for EU-parlamentets magt.  

Siden dets oprettelse har parlamentets medlemmer kæmpet for mere indflydelse og ved hver ny 
traktat fået tildelt mere formel magt. Filosofien bag udviklingen er, at parlamentet som den eneste 
direkte folkevalgte forsamling i EU med forøget magt kan udvikle EU’s demokrati. Med 
Lissabontraktaten fra 2007 opnåede EU-parlamentet en central betydning som medlovgiver på alle 
EU-love. Parlamentets opgave består således i sammen med rådet at vedtage love samt overse EU’s 
budget. På trods af denne betydelige magtposition oplever mange europæere ikke et bæredygtigt 
europæiske demokrati. Parlamentet har lidt af faldende stemmeprocent siden det første 
folkevalgte EU-parlamentsvalg i 1979. folkevalgte EU-parlamentsvalg i 1979. 

Et af de problemer, der præger parlamentets arbejde, er mangel på gennemsigtighed. Som 
udgangspunkt er alle parlamentets udvalgs- og fællesmøder åbne for offentligheden. I praksis har 
parlamentet imidlertid svært ved at leve op til ambitionerne om åbenhed og offentlig kontrol. 
Rigtig meget af lovbehandlingen foregår i de såkaldte trilogmøder, hvor repræsentanter fra 
kommissionen, ministerrådet og parlamentet mødes og diskuterer lovgivningen inden den 
egentlige vedtagelse.  Formålet med denne proces er at effektivisere lovgivningsprocessen. 
Samtidig giver trilogforhandlingerne parlamentets medlemmer indflydelse på lovgivningen tidligt i 
beslutningsprocessen. Problemet er imidlertid, som EU's ombudsmand gentagne gange har beslutningsprocessen. Problemet er imidlertid, som EU's ombudsmand gentagne gange har 
påpeget, at trilogmøderne foregår udenfor offentlighedens søgelys. I den forgange valgperiode 
har parlamentet adresseret dette åbenhedsproblem, og det kan forventes, at parlamentet i den 
kommende valgperiode endnu engang fokuserer på det. 

Et andet problem for parlamentet består i, at EU’s medlemsstater i overvejende grad tager magten 
over de væsentligste beslutninger om fremtidens EU. De seneste års finans, euro- og 
flygtningekrise - samt den voksende EU-skepsis - har koncentreret de centrale beslutninger hos 
medlemslandene. Især Tyskland står med nøglen til EU's udvikling. Samtidig har Kommissionen, i 
forlængelse af kommissionsformand Junckers ønske om et mere fokuseret EU, i de sidste fem år 
fremsendt væsentligt færre lovforslag end tidligere kommissioner. Parlamentet har derfor også i 
mindre grad kunne hævde sig som lovgiver. 

HvoHvordan arbejder de europæiske partigrupper?  
De fleste danskere har en fornemmelse af, hvordan Folketinget arbejder, hvad politikerne står for, 
og hvilke partier de er med i. Men hvordan foregår EU-parlamentarikernes arbejde efter valget? 
Når en vælger sætter sit kryds ved en dansk kandidat den 26. maj er det formentlig i den Når en vælger sætter sit kryds ved en dansk kandidat den 26. maj er det formentlig i den 
overbevisning, at politikeren vil følge sit partis EU-politik. Under valgkampen til EU-parlamentet 
præsenterer de danske partier deres politik på samme måde som ved Folketingsvalgene. Det vil 
sige, at hver parti lægger deres politik frem for vælgerne, der derefter kan tage stilling. Når de 14 3



     

parlamentarikere er valgt, organiserer de sig imidlertid i andre grupper.  

I øjeblikket er der otte politiske grupper i parlamentet, og de er nøglen til at forstå, hvordan I øjeblikket er der otte politiske grupper i parlamentet, og de er nøglen til at forstå, hvordan 
EU-parlamentet fungerer. Hvis en parlamentariker skal have indflydelse og opnå ordførerposter, er 
det nødvendigt at være med i en gruppe. Hvordan partierne grupperer sig efter valget er ikke 
sikkert, og efter at de britiske mandater træder ud, vil flere grupper være tvunget til at redefinere 
sig selv. Grupperne i EU er til dels grupperet efter ideologiske forskelle på samme måde som i det 
danske Folketing. Parlamentarikerne deler sig også efter deres opbakning til EU. Der er således to 
konservative grupper, hvor den ene er mere skeptisk over for unionen end den anden. Det 
Konservative Folkeparti sidder i den kristendemokratiske gruppe EPKonservative Folkeparti sidder i den kristendemokratiske gruppe EPP, og Dansk Folkeparti er 
medlem af den anden konservative gruppe ECR. Socialdemokratiets danske mandater er med i 
S&D, og SF’s Margrete Auken tilhører den grønne gruppe. Folkebevægelsen mod EU sidder i den 
EU-kritiske venstrefløjsgruppe GUE/NGL, hvor det er forventeligt, at Enhedslisten også vil placere 
sig, hvis de bliver valgt ind. Selvom Det Radikale Venstre og Venstre ofte er på hver deres fløj i 
Folketinget, sidder deres EU-parlamentarikere i samme liberale gruppe i parlamentet. Da Jens 
Rohde skiftede parti fra Venstre til Det Radikale Venstre blev han således siddende i ALDE gruppen 
sammen med sin tidligere partifælle Morten Løkkegaard. sammen med sin tidligere partifælle Morten Løkkegaard. 

Parlamentets arbejde er præget af en række kompromisser. I den typiske lovgivningsproces samler 
midterpartierne sig og stemmer sammen for at styrke deres egen position og parlamentets 
indflydelse. I langt de fleste spørgsmål er parlamentarikerne loyale over for deres gruppe. Der er 
dog ikke den samme partidisciplin i EU-parlamentet som i Folketinget. Politikerne kan vælge at 
følge deres nationale interesser frem for gruppen. Således har de store partier EPP og S&D været 
splittet omkring nogle af tidens helt centrale emner som flygtninge- og migrationsspørgsmålet. 
Som vælger skal du også være opmærksom på de valgforbund, som partier har indgået. Venstre, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er i valgforbund, selvom de efter Alternativet, og 
de ikke får et mandat kan din stemme pga. valgforbund havne hos Det Radikale Venstre, der som 
nævnt sidder i gruppe med Venstre. Folkebevægelsen mod EU indgået i valgforbund. 

Hvilken magt har udvalgene? 
Det er ved udvalgsposterne, at din parlamentariker får indflydelse på lovgivningen i EU. Det er ved udvalgsposterne, at din parlamentariker får indflydelse på lovgivningen i EU. 
EU-parlamentet består af 20 stående udvalg, 2 underudvalg og tre særlige udvalg. Udvalgene 
sammensættes i henhold til grupperne. Det betyder, at politikerne efter parlamentsvalget i deres 
grupper kæmper om de indflydelsesrige poster i de vigtigste udvalg. De danske parlamentarikere 
udgjorde ved valget i 2014 1,7% af EU-parlaments 751, og der er ikke enkelt at opnå en 
betydningsfuld post. Selvom de større partier har metoder, der tilgodeser de mindre lande, har 
eksempelvis den konservative Bendt Bendsen været eneste dansker blandt 215 parlamentarikere i 
EPP gruppen. EPP gruppen. 

Udvalgsformandsposterne er de mest centrale. Formanden er ansvarlige for gruppens møder, taler 
på gruppens vegne i plenarsalen og deltager som oftest i trilogmøderne med kommissionen og 
rådet. Formandsposternes domineres typisk af de større landes parlamentarikere. 17 ud af 20 
formandsposter kommer således fra parlamentarikere fra de seks største lande. Det hænger 
sammen med, at parlamentarikerne fra de største lande dominerer de største partier. De nye 
medlemslandes parlamentarikere har historisk også haft svære ved at opnå de betydningsfulde 
poster, og parlamentarisk erfaring spiller en stor rolle ved udvælgelsen. En anden potentiel 
betydningsfuld post er koordinatorposten. Hver gruppe udpeger en koordinator til udvalgene, der betydningsfuld post er koordinatorposten. Hver gruppe udpeger en koordinator til udvalgene, der 
koordiner gruppens stilling til de politiske spørgsmål, og taler på gruppens vegne. 

Hvordan klarer de danske parlamentsmedlemmer sig? Ingen af de danske parlamentarikere har 
formandsposter, men flere af dem har næstformandsposter som Anders Vistisen og Morten Helveg 
Petersen. Endnu flere af de danske parlamentarikere har haft koordinatorposter i løbet af den 
sidste valgperiode. Jens Rohde har koordinatorposten i udvalget for landbrug og udvikling af 
landdistrikter, Magrethe Auken er koordinator i udvalget for andragender, Rina Ronja Kari i 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggende og Anders Vistisen er koordinator for det 
særlige udvalg om terrorisme. Flere af disse stiller op igen og kan derved måske få større 4



     

indflydelse, hvis de igen bliver valgt til parlamentet. Der er forskel på, hvilke udvalg de enkelte 
landes parlamentarikere vægter. Blandt de vægtigste tæller for de fleste budgetudvalget, udvalget 
for det indre marked og miljøudvalget. 

Hvordan bliver fremtiden for de europæiske partigrupper?
Sammensætningen af det nye parlament afgøres naturligvis først ved valget i maj. Der er dog Sammensætningen af det nye parlament afgøres naturligvis først ved valget i maj. Der er dog 
grund til at tro, at valget vil afspejle det opbrud, som præger mange europæiske lande i disse år. 
Brexit overskygger diskussionerne om fremtiden, og stigende skepsis over for EU breder sig blandt 
de europæiske vælgere. Mellem 2014 og 2019 er migrationsspørgsmålene blevet en væsentlig 
skillelinje i europæisk politik. Grupperne deler sig i tilhængere af en fælles europæisk 
migrationspolitik og modstandere af immigration, der samtidig arbejder for, at 
flygtningespørgsmålet skal afgøres i medlemsstaterne. 

VVed valget i 2014 vandt EU-skeptiske partier en større andel af parlaments pladser end nogensinde 
før. I Frankrig og Danmark fik de indvandrings- og EU skeptiske partier Front National og Dansk 
Folkeparti eksempelvis flere stemmer end nogen andre partier. Valgresultaterne betød, at omkring 
en tredjedel af parlamentet arbejder for at minimere EU’s og parlamentets magt. Samtidig presser 
de EU-skeptiske højrefløjspartier, parlamentets største partier EPP og S&D på integrations- og 
velfærdsområder. EU-skeptikerne har dog fordelt sig i forskellige grupper. Parlamentets 
tredjestørste gruppe ECR, hvor Dansk Folkeparti er medlem, har også meget forskellige prioriteter, 
hvilket har gjort det svært for dem at skabe resultatehvilket har gjort det svært for dem at skabe resultater. Deres indflydelse i den femårige periode 
har således været beskeden sammenlignet med ALDE gruppen, der på trods af deres begrænsede 
størrelse i højere grad har opnået indflydelse gennem væsentlige udvalgsposter. Det har dog 
fortsat været parlamentets to største partier - det kristendemokratiske konservative parti og det 
socialdemokratiske parti - der i store træk har delt magten, idet de tilsammen har haft 53 % af 
stemmerne de sidste fem år. Dermed har de kunne begrænse de andre gruppers indflydelse. På 
trods af deres begrænsede indflydelse på lovgivningen, har EU-skepsissen påvirket diskussionerne 
om EUom EU’s fremtid. 

Nye bevægelser, som Volt-Europa og European Spring er vokset frem. Disse bevægelser ønsker at 
udfordre de traditionelle partigrupper med forskellige bud på en større europæisk integration. 
Særligt European Spring, hvor Alternativet er med, har allerede inden valget præsenteret et fælles 
grundlag, de går til valg på for at skabe en større fælles bevidsthed om tværnational samhørighed.
Den største forandring har indtil videre været, at den franske præsident Macron fusionerede sit 
parti En Marche med den liberale gruppe ALDE. Baggrunden for det nye initiativ er ønsket om at 
stille et slagkraftigt alternativ til EPP og især socialdemokratierne, der mange steder er under pres. 
Den franske præsident ser samtidig sit initiativ som et bolværk mod den voksende højrefløj, han 
ser som sin hovedmodstander. Spørgsmålet er om gruppen kan blive større end den socialistiske og 
derved ændre magtforholdene og om det i givet fald kan være nok til at skabe et flertal med EPP. 

Samtidig er de gamle partier også splittede. EPP valgte således at krititsere det ungarske parti Samtidig er de gamle partier også splittede. EPP valgte således at krititsere det ungarske parti 
Fidesz for ikke at følge resten af gruppens linje i forhold til fortolkningen af ”kristne værdier” og 
flygtningespørgsmålet. Samtidig står ECR, hvor Dansk Folkeparti er medlem, også overfor store 
beslutninger. Spørgsmålet er, hvilken vej gruppen går efter valget, når gruppens ledende britiske 
mandater forsvinder. Vil de forsøge at tiltrække flere EU-skeptiske partier, så gruppen fremstår 
som en decideret EU-modstander gruppe? Her kommer valgresultatet formentlig til at være 
afgørende.

HvoHvordan vælges den næste kommissionsformand? 
Magtkampen mellem EU-parlamentet og Det Europæiske Råd spidser til. Striden handler om, Magtkampen mellem EU-parlamentet og Det Europæiske Råd spidser til. Striden handler om, 
hvordan den næste formand for EU-kommissionen skal vælges. Formanden for EU-kommissionen 
er en af de magtfuldeste politiske poster i EU og udpeges hvert femte år umiddelbart efter 
EU-parlamentsvalget. Lissabontraktaten giver Det Europæiske Råd ret til at indstille og 
EU-parlamentet ret til at vælge en kandidat. Der er altså tale om en deling af magten mellem de 
to folkevalgte institutioner. Traktaten tilføjer, at rådets valg skal tage hensyn til 
Europaparlamentsvalgets udfald. Dermed giver traktaten mulighed for fortolkning, og det er her, 5



     

at stridens kerne opstår. 
For fem år siden lykkedes det parlamentet at gøre Jean-Claude Juncker til kommissær, gennem den 
såkaldte spidskandidatproces. 

De europæiske partier stillede frem til valget kommissionsformandskandidater og insisterede på, De europæiske partier stillede frem til valget kommissionsformandskandidater og insisterede på, 
at gruppen der efter parlamentsvalget kunne samle et flertal, fik deres kandidat. Det dristige og 
succesfulde forløb erobrede foreløbig magten fra rådet, der tidligere fandt sammen om en 
kandidat, som parlamentet kunne tage stilling til. Spørgsmålet er, om rådet kan vinde magten 
tilbage i 2019. Parlamentet har retten til at afvise enhver kandidat, som de europæiske 
regeringsledere stiller. Så hvis EU-parlamentarikerne står sammen og går i mod deres 
regeringschefer, er vejen banet for de europæiske partigruppers kandidater.

Fortalerne for spidskandidatprocessen fremhæveFortalerne for spidskandidatprocessen fremhæver, at valgkampen skaber åbenhed og 
gennemsigtighed i modsætning til tidligere, hvor rådet valgte en kommissionsformand bag 
lukkede døre. Processen kan være et skridt i retningen af et egentligt kommissionsformandsvalg, 
hvor politiske forskelle og europæiske visioner diskuteres og stilles frem for borgerne. Ved at 
kommissionsformanden afspejler parlamentet opstår der en større sammenhæng mellem 
kommissionen, der fremsætter lovene, og parlamentet, der er direkte valgt af de europæiske 
borgere. På den anden side hævder flere europæiske regeringsledere, herunder den danske, at 
processen giver parlamentet for stor magt. processen giver parlamentet for stor magt. Ved at Det Europæiske Råd beholder retten til at 
udpege kommissionsformanden sikres mindre medlemslande en vis indflydelse.  

De europæiske statslederes modstand er dog ikke den eneste forhindring for 
spidskandidatprocessen. Processen mangler også opbakning i EU-parlamentet. Flere af 
partigrupperne mener, at systemet primært gavner de største grupper. Sidst sluttede fem ud af syv 
partier op om ideen, men denne gang er det ikke sikkert, at der vil være ligeså stor opbakning. I 
øjeblikket har tre kandidater meldt sig. Manfred Weber fra den konservative gruppe EPP og Frans 
Timmermans fra den socialdemokratiske gruppe S&D. Derudover stiller det grønne parti to 
kandidater, Ska Keller og Bas Eickhout. Den liberale gruppe ALDE har indtil videre ikke ønsket at 
nominere en kandidat, ligesom EU-skeptikerne ECR næppe heller vil stille en kandidat. Udfaldet af nominere en kandidat, ligesom EU-skeptikerne ECR næppe heller vil stille en kandidat. Udfaldet af 
EU-parlamentsvalget ser derfor ud til at få stor betydning for om processen kan fortsætte. Både 
EPP og S&D står i meningsmålinger til at tabe stemmer, Kan ingen af dem samle et flertal efter 
valget, vil Jean-Claude Juncker formentlig blive den foreløbigt sidste kommissionsformand 
nomineret og valgt af EU-parlamentet.

Lovgiver EU’s institutioner bag lukkede døre?
Lovgivningen skal være åben ifølge EU’s grundlov, traktaten. Når Ministerrådet, oftest bare kaldt 
Rådet, holder møde, optages de dele af mødet, hvor man træffer beslutninger på video. Reglen 
om åben lovgivning gælder også for Europa-Parlamentet. Videooptagelserne fra Rådet kan ses 
direkte live på nettet, eller hentes efter møderne. Den tjeneste indeholder også korte 
kommentarer fra ministrene når de ankommer til mødet og den efterfølgende pressekonference.

Denne åbenhed er prisværdig, men når rådsmøderne begynder er det meste allerede forhandlet Denne åbenhed er prisværdig, men når rådsmøderne begynder er det meste allerede forhandlet 
på plads. De fleste beslutninger er bekræftelser af, hvad landene i forvejen har forhandlet sig frem 
til i
Rådets arbejdsgrupper og i de forberedende møder mellem EU-ambassadørerne i Bruxelles. 
Rådets arbejdsgrupper består af embedsmænd og diplomater fra EU-ambassaderne i Bruxelles, og Rådets arbejdsgrupper består af embedsmænd og diplomater fra EU-ambassaderne i Bruxelles, og 
udsendte eksperter fra ministerier og styrelser i medlemslandene, en eller to fra hvert land. Der er 
cirka 150 forskellige arbejdsgrupper. Nogle er permanente, andre oprettede efter behov. Det er 
her som lovforslag fra Kommissionen forhandles i detaljer. 

Ambassadørerne mødes hver uge i to komitéer kaldt COREPER II og I for at lægge en sidste hånd Ambassadørerne mødes hver uge i to komitéer kaldt COREPER II og I for at lægge en sidste hånd 
ved sager som skal op på kommende rådsmøder. Der er også nogle faste komitéer på højt niveau, 
blandt andet for landbrug, økonomi, udenrigspolitik og sikkerhed. Rådets arbejdsgrupper, 
COREPER og de andre specialkomitéer mødes bag lukkede døre. Deres mødetider og dagsorden er 
kendt, men der er ingen adgang til selve møderne, og de får sjældent opmærksomhed fra 6



     

medierne. I princippet har vi som borgere ret at få at vide medlemslandenes positioner, altså hvilke 
holdninger regeringerne byder in med, inden det hele er forhandlet klart. Det har EU-domstolen 
slået fast i en afgørelse fra 2013. Men den afgørelse bliver ikke fulgt. EU-ombudsmanden, Emily 
O’Reilly, har derfor kritiseret hemmeligholdelsen af landenes positioner. Hun udbad sig Rådets 
kommentar på kritikken senest den 9. maj 2018, men fik ikke, og har stadig ikke fået, noget svar.

Kan man følge med i EU-Parlamentets arbejde?Kan man følge med i EU-Parlamentets arbejde?
Udvalgsmøderne kan følges på nettet, men EU-Parlamentet lukker dørene for de møder, hvor 
parlamentarikernes indflydelse er som størst: I trilogforhandlinger med Rådet og Kommissionen.
TTriloger, efter det franske trilogues, er trepartsforhandlinger mellem Kommissionen, som 
fremsætter alle lovforslag, og de to lovgivere Ministerrådet og Parlamentet. Repræsentanter for 
de tre har for vane at mødes for at finde kompromiser mellem forskellige synspunkter ved at indgå 
så kaldte førstelæsningsaftaler, inden den formelle vedtagelse finder sted. Trilogerne er uformelle 
fordi de ikke er beskrevet i EU's grundlov, som ellers er detaljeret om lovgivningsprocedurerne.
Metoden benyttes for at skyde en genvej i en ellers ganske snørklet lovgivningsproces. Egentlig Metoden benyttes for at skyde en genvej i en ellers ganske snørklet lovgivningsproces. Egentlig 
skal Rådet og Parlamentet hver for sig behandle lovforslag to gange, eventuelt tre. Det tager tid. I 
den formelle proces er der også nogle faste tidsrammer for hvert enkelt trin. Hvis man kan klare 
slutforhandlingerne i én ombæring, kan lovene gennemføres hurtigere. 

Den demokratiske udfordring består i at trilogerne er hemmelige. Der er ingen adgang for andre Den demokratiske udfordring består i at trilogerne er hemmelige. Der er ingen adgang for andre 
end de 30-40 deltagere og der er ingen offentlig dagsorden. Møderne bliver ikke annonceret i 
forvejen og der er ingen offentlige lister over hvem der deltager. Der er ingen adgang til de 
dokumenter som ligger til grund for mødet. Rådet og Parlamentet kommer derfor i praksis til at 
lovgive i hemmelighed – stik modsat, hvad der står i traktaten. I 2014 ønskede Europaudvalgets 
formand Eva Kjær Hansen (V), at Folketinget løbende blev informeret om trilogerne. To år senere 
konstaterede hun, at det ikke var sket: ”Min oplevelse er, at det var som at slå i en dyne. Jeg er 
mildest talt forbavset ovemildest talt forbavset over, at Parlamentet ikke tager den manglende åbenhed i trilogerne alvorligt 
– den her udvikling har virkelig været et demokratisk tilbageskridt.”

Hvad kan EU-borgere gøre for at se lovgiverne over skuldrene og få direkte indflydelse? 
EU har siden 2001 haft en offentlighedslov, der er gældende for Kommissionen, Rådet og 
Parlamentet. Siden 2009 har den været gældende for alle EU’s institutioner, men ikke for 
medlemslandenes forvaltninger eller medlemslandenes håndtering af EU-dokumenter. 
Kommissionen modtager små 7000 ansøgninger om året, Rådet 3000-4000 og Parlamentet 
600-700. Op til 80 procent af ansøgningerne bliver helt eller delvist imødegået, om end det ofte 
sker efter at et første afslag ankes til højere instans. Det tager ofte lang tid. Loven bygger på 
princippet at åbenhed er hovedreglen, og at udlevering af dokumenter kun kan nægtes ved 
henvisning til udtrykkelige undtagelsehenvisning til udtrykkelige undtagelser. Til de undtagelser hører hensyn til almen sikkerhed, 
forsvarsanliggender, internationale relationer, hensyn til erhvervsinteresser, mv ligesom er tilfældet 
i de fleste nationale offentlighedslove. 

Borgerne kan også få indsigt i, hvordan EU’s støttemidler bruges. Kommissionen har oprettet en 
database, Financial Transparency System, hvor man kan se, hvem der modtager hvad gennem 
forskellige støtteordninger. Databasen dækker dog kun de støtteordninger, som udbetales direkte 
fra Bruxelles, og ikke dem som administreres i fælleskab med medlemslandene, som den direkte 
støtte til landmænd. De oplysninger er ikke tilgængelige centralt. På net-siden Have Your Say kan 
enhver bidrage med synspunkter til kommende lovforslag og andre initiativer - eller bare følge 
med i, hvad andre har foreslået. Spørgsmålet om at afskaffe eller beholde den fælles sommertid er 
et eksempel på en sådan åben konsultation som fik bred deltagelse. Der findes også en database et eksempel på en sådan åben konsultation som fik bred deltagelse. Der findes også en database 
over frivilligt registrerede lobbyister i Kommissionen og Parlamentet, hvilke regler de skal følge, og 
en liste over de enkeltpersoner som har fået adgangskort til Parlamentets bygninger.

Hvilken rolle spiller lobbyisterne i Bruxelles? 
Lobbyisme er at påvirke politikere og embedsmænd til at følge egne, eller en anden aktørs, 
interesser. I Bruxelles bliver fænomenet bredt accepteret og – i et vist omfang - reguleret. Kun 12 
EU-lande har en tilsvarende registrering eller form for regulering på nationalt niveau. Danmark er 7



     

ikke et af disse 12 lande. Af alle virksomhedeikke et af disse 12 lande. Af alle virksomheder, industribrancher, fagforeninger, 
frivilligorganisationer og advokatkontor havde 11.612 ladet sig registrere i Kommissionens og 
Parlamentets Lobbyistregister i december 2017. Blandt dem var to interesseorganisationer for 
lobbyister: European Public Affairs Consultancies’ Association og Society of European Affairs 
Professionals. Det er lidt uklart hvor mange fysiske personer som er omfattet, fordi registrering 
ikke er et krav, men et ofte gentaget skøn lyder, at der er cirka 25.000 lobbyister i Bruxelles.
Mange lobbyister har en fast og organiseret tilknytning til EU-maskineriet gennem institutionernes Mange lobbyister har en fast og organiseret tilknytning til EU-maskineriet gennem institutionernes 
forskellige ekspertgrupper. Derudover opsøger lobbyisterne selv politikere og embedsmænd, 
arrangerer konferencer og debatter, producerer rapporter, og henvender sig til medierne. 
Lobbyisternes indflydelse på Kommissionen og Parlamentet er blevet dokumenteret i adskillige 
rapporter fra frivilligorganisationen Corporate Europe Observatory (CEO). Organisationen 
offentliggør i februar 2019 et nyt studie om lobbyisme i EU-systemet. 

En almindelig kritik af lobbyister er at de virker i det skjulte. Den kritik rammer lidt ved siden af i En almindelig kritik af lobbyister er at de virker i det skjulte. Den kritik rammer lidt ved siden af i 
Bruxelles. For eksempel bygger søgeportalen Lobbyfact på bearbejdede oplysninger fra 
Kommissionens lobbyistregister og brug af EU-institutionerne offentlighedsregler. Tunge 
lobbyorganisationer som Business Europe og European Round Table of Industrialists (ERT) omtaler 
også villigt deres indflydelse. 

Hvilken indflydelse har Folketinget på Danmarks ageren i EU?
Af Folketingets 179 medlemmer er 29 medlemmer af Europaudvalget, men møder sjældent op alle Af Folketingets 179 medlemmer er 29 medlemmer af Europaudvalget, men møder sjældent op alle 
sammen. Oftest er der 8-9 medlemmer som stiller på de tilbagevendende møder om fredagen. 
Tidspunktet er tilrettelagt med tanke på den kommende uges møder i Ministerrådet. Udvalgets 
hovedopgave er at sikre danske ministre et forhandlingsmandat. Det vil sige, at en minister ikke 
må stemme, eller argumentere for noget som ikke har støtte af Folketingets flertal. I folketingsåret 
2016-17 blev der udstedt 63 mandater. Udvalget diskuterer også, eller bliver orienteret om, 
EU-sager som ikke direkte fører til lovgivning. 

En dagsorden for Europaudvalget kan indeholde oplæg og orienteringer fra 3-4 forskellige En dagsorden for Europaudvalget kan indeholde oplæg og orienteringer fra 3-4 forskellige 
ministre som alle har en stor mængde sager at gøre rede for. Det indebærer at medlemmerne af 
udvalget må tage stilling til alt fra handelsaftaler med Japan til regler for lastvognskørsel på det 
samme møde. Ingen andre aktører i EU-maskineriet får en tilsvarende mængde politiske udspil at 
forholde sig til. For i nogen grad at lette udvalgets arbejde, er det blevet foreslået at lade andre af 
Folketingets udvalg behandle EU-sager på deres område. Med enkelte undtagelser som 
Retsudvalget og Miljøudvalget, er det blevet ved tanken. 

Udvalgets dagsordner er oUdvalgets dagsordner er offentlige, ligesom det meste af det bilagsmateriale som medlemmerne 
får tilsendt - heriblandt de såkaldte samlenotater, hvori ministerierne opridser indehold og 
konsekvenser af EU-forslag på deres område. Udvalgsmøderne bliver som hovedregel streamede 
på nettet og referater af møderne bliver gjort tilgængelige cirka en uge efter, at de er blevet 
afholdt. Europaudvalgets hjemmeside er et glimrende sted at studere, hvordan Folketinget fører 
tilsyn med regeringens EU-politik. 

Hvor kan jeg læse mere om udviklingen i EU?
DEO skriver jævnligt om, hvad der rører sig i EU-maskineriet. På vores hjemmeside (wwDEO skriver jævnligt om, hvad der rører sig i EU-maskineriet. På vores hjemmeside (www.deo.dk) 
udgiver vi jævnligt artikler og analyser af europæisk politik. Vi arrangerer også debatmøder, rejser 
og udgiver fire gange årligt en bog om et aktuelt EU-emne. Du kan også blive medlem af DEO og 
få bøgerne sendt direkte til din hjemadresse. 
Derudover kan du downloade alle vores undervisningsmaterialer gratis på 
www.undervisning.deo.dk
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Temapakke: Et grønt Parlament for en grøn fremtid?

I de seneste år er klimadagsordenen blevet mere og mere central i Europa. Meningsmålinger viseI de seneste år er klimadagsordenen blevet mere og mere central i Europa. Meningsmålinger viser, 
at miljø- og klimapolitik er direkte afgørende for, hvor vælgerne sætter deres kryds. I Tyskland, 
Belgien og Luxembourg, tre kernelande i EU-samarbejdet, fik de grønne partier enorm fremgang 
ved de seneste valg, og mange europæiske ledere på tværs af det politiske spektrum taler 
klimadagsordenen op.  Der er derfor lagt op til, at klimadebatten kommer til at have stor 
betydning for resultatet af det kommende EU-valg.
  
Vælgernes syn på klimaet som en yderst vigtig dagsorden er da heller ikke gået EU-Kommissionens Vælgernes syn på klimaet som en yderst vigtig dagsorden er da heller ikke gået EU-Kommissionens 
næse forbi. Allerede i 1991 fremlagde Kommissionen sit første deciderede klima-udspil, og siden 
da er ambitionerne taget til. I 2007 blev 20-20-20 målene vedtaget, som betød, at inden 2020 
skulle udledningen af drivhusgasser være reduceret med 20% (ift. niveauet i 1990), 
energieffektiviteten være øget med 20% og andelen af energi fra vedvarende kilder være steget 
med 20%. Og forud for COP24-mødet i december 2018 fremlagde Kommissionen et 
arbejdsprogram for, hvordan Europas økonomi bliver klimaneutral i 2050, samtidigt med at 
Kommissionen hævede ambitionsniveauet for Paris-aftalens målsætning for reduktion af Kommissionen hævede ambitionsniveauet for Paris-aftalens målsætning for reduktion af 
drivhusgasser i 2030 fra 40% til 45%. 

Det er dog ikke alle, som mener, at Kommissionens ambitioner er høje nok. Derfor vedtog et flertal 
af EU-parlamentet i oktober 2018 en resolution om, at målsætningen for reduktioner i 2030 bør 
være på 55% og ikke kun 45%. Resolutioner er dog ikke lovgivning. En resolution er mere en 
løftet pegefinger fra Parlamentet til Kommissionen om, at man skal være endnu mere ambitiøs. 
Kommissionen plejer dog at lytte til parlamentets bekymringer, og sammensætningen i 
Parlamentet kan derfor have afgørende betydning for Europas fremtidige klimapolitik.
VVed det kommende EU-valg bliver det derfor spændende at se, hvordan de europæiske vælgere 
stemmer. Bliver grøn det nye sort? Får de grønne partier nok stemmer til at presse Kommissionen 
endnu mere? Én ting er dog sikker: Klimapolitikken er kommet for at blive.

Nøglebegreber: EU-parlamentsvalg, miljø- og klimapolitik, COP24, Paris-aftalen, CO2-reduktion, 
drivhusgasser, EU, EU-Kommissionen.

Lad eleverne læse 
introteksten og artiklerne, 
før de besvarer 
arbejdsspørgsmålene 
individuelt eller i grupper. 
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Læs artiklerne og svar efterfølgende på arbejdsspørgsmålene. Hvis du vil grave dybere i emnet, så 
kan du også læse linksene.  

Artikler

Klima og miljø tager tigerspring til toppen af vælgernes dagsorden
https://www.altinget.dk/artikel/177810-klima-og-miljoe-tager-tigerspring-til-toppen-af-vaelgernes-dagsorden 
Artikel, AArtikel, ALTINGET, december 2018.  En ny meningsmåling viser, at vælgerne tænker mere grønt end 
nogensinde før. Førhen var udlændingepolitik den klare vinder, men nu har miljø- og klimapolitik 
indtaget en samlet førsteplads sammen med det sundhedspolitiske område.
 
EU’s klimapolitik 
https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/klimapolitik
Baggrundsmateriale, EU-Oplysningen, senest opdateret april 2018Baggrundsmateriale, EU-Oplysningen, senest opdateret april 2018 Omfattende baggrundsmateriale 
omkring EU’s klimapolitik. På denne hjemmeside kan du finde informationer om alt fra historien 
bag klimapolitikken til fremtiden for politikken på området, samt et hav af tabeller, statistikker, og 
andet brugbart materiale. 

Links
 
Danmarks og EU’s klimapolitik 
https://efkm.dk/klima-og-vejrhttps://efkm.dk/klima-og-vejr
Baggrundsmateriale, Energi-, forsynings- og klimaministeriet, opdateres løbende.
 Alt hvad du behøver at vide omkring EU’s klimapolitik og Danmarks position i forhold til den 
internationale, klimapolitiske dagsorden.

Kommissionen opfordrer til at gøre Europa klimaneutralt inden udgangen af 2050  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_da.htm
Pressemeddelelse, EU-Kommissionen, 28 november 2018Pressemeddelelse, EU-Kommissionen, 28 november 2018 I denne pressemeddelelse fremlægger 
Kommissionen sin strategi for, hvordan man opnår en klimaneutral økonomi senest i 2050. 

Adults in the room – Greens surge across Europe as centre-left flounders 
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/19/adults-in-the-room-greens-surge-across-europe-as-centre-left-flounders
Artikel på engelsk, The Guardian, oktober 2018
Artiklen giver en kort analyse af, hvordan det kan være, at de grønne partier ser fremgang i 
vælgertal på tværs af Europa.

Arbejdsspørgsmål
 
 • Hvor mange partigrupper findes der i EU-Parlamentet og hvilken partigruppe er   
  mest klimavenlig? 
 • Forklar hvordan Kommissionen og Parlamentet hver især forholder sig til     
  Paris-aftalens reduktionsmål for drivhusgasser. 
  • Tror du, at de grønne partier får et godt resultat til det kommende      
  Parlamentsvalg? Hvorfor, hvorfor ikke?
 • Hvilke handlemuligheder har EU-Parlamentet ift. klimadagsordenen? Har det   
  overhovedet  nogen magt? 
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Lad eleverne læse 
introteksten og artiklerne, 
før de besvarer 
arbejdsspørgsmålene 
individuelt eller i grupper. 

Temapakke: Russisk gas og europæisk sikkerhedspolitik

Når det kommer til sikkerhedspolitik og EU-valg, kan man hurtigt komme til at tænke på temaer Når det kommer til sikkerhedspolitik og EU-valg, kan man hurtigt komme til at tænke på temaer 
som en europæisk hær, terrorbekæmpelse og forsvarsunionen. Men hvad med gas? Nærmere 
betegnet russisk gas. I de seneste år har der nemlig været heftige diskussioner om, hvorvidt 
Rusland skal få lov til at lægge en over 1000 kilometer lang rørledning – den såkaldte Nord Stream 
2 – direkte til Europa. Og den ledning kommer til at gå direkte igennem dansk farvand. Der er 
derfor tale om et sikkerhedspolitisk emne, hvor nogle kommentatorer beskriver Danmark som en 
lus mellem to negle i et storpolitisk magtspil. 

Europas relation til Rusland var forholdsvis god indtil Putins invasioner af Georgien og Ukraine i Europas relation til Rusland var forholdsvis god indtil Putins invasioner af Georgien og Ukraine i 
henholdsvis 2008 og 2014. Interventionen i Syrien i 2015 – på regiments side – gjorde ikke 
situationen bedre. Dertil kom Ruslands formodede indblanding i andre landes valg, som har fået 
EU til at skrue op for retorikken overfor Putin. Men hvorfor skulle Rusland så få lov til at sælge gas 
til Europa? Kort sagt: Fordi Europa mangler naturgas som energiforsyning. Og meget af det endda. 
EU får dækket ca. 30% af sit energiforbrug af russisk gas, og ved at føre gasledningen den mere 
direkte vej gennem Østersøen, vil de europæiske forbrugere kunne spare penge på 
energiforbruget.energiforbruget.

Det betyder dog, at russerne ikke længere skal transportere gas gennem Ukraine, og Ukraine 
mister dermed et vigtigt trumfkort i det politiske spil mod Rusland. Derudover er USA også imod 
opførelsen af Nord Stream 2, både på grund af det øgede samarbejde mellem Rusland og EU, men 
også fordi amerikanerne selv ønsker at komme ind på det europæiske energimarked. På den 
anden side findes Tyskland, som er i gang med at udfase sine atom- og kulkraftværker, og som 
derfor har brug for gasforsyningen. Desuden har store virksomheder fra en række andre 
europæiske lande investeret massivt i projektet, og ønsker derfor også en løsning.

Men hvad gør Danmark så? Eftersom gasledningen skal løbe gennem dansk farvand tæt ved Men hvad gør Danmark så? Eftersom gasledningen skal løbe gennem dansk farvand tæt ved 
Bornholm, kræves der godkendelse fra den danske stat. Men den danske regering har forsøgt at 
skubbe aben videre til EU, for at få en samlet europæisk beslutning på plads. Den idé købte EU 
ikke, og Danmark sidder derfor tilbage med en svær beslutning. Hvis den danske regering ikke 
godkender rørlægningen gennem dansk farvand, så har russerne allerede en alternativ rute på 
plads, som dog vil forsinke projektet. Danmark står derfor over for et svært valg. Men én ting er 
sikker: det kommende Parlamentsvalg kommer i hvert fald også til at omhandle spændingerne 
mellem EU, Rusland og måske også vort eget lille land i det store magtspil.mellem EU, Rusland og måske også vort eget lille land i det store magtspil.

Nøglebegreber: Energipolitik, Rusland, gas, gasimport, sikkerhedspolitik, EU-Parlamentsvalg, 
Nord Stream 2.
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Læs artiklerne og svar efterfølgende på arbejdsspørgsmålene. Hvis du vil grave dybere i emnet, så 
kan du også læse linksene.  

Artikler

Nord Stream 2
https://politiken.dk/tag/main/Nordstream_2
Oversigt over artikler, Politiken, november 2018
På denne side kan man finde alle Politikens artikler om Nord Stream 2 projektet. På denne side kan man finde alle Politikens artikler om Nord Stream 2 projektet. Tidslinjen gør det 
meget overskueligt at danne sig et overblik over forløbet, og det er let at bladre igennem 
tidslinjen for at søge information om lige præcis det, som man er interesseret i.

Konflikt om russisk gasledning nærmer sig en afslutning – var det kampen værd?
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/konflikt-om-russisk-gasledning-naermer-sig-en-afslutning-var-det-kampen-vaerd
Artikel, Altinget, november 2018
Altinget giver dig et overblik over den nyeste udvikling i sagen, og forklarer hvad der kommer til Altinget giver dig et overblik over den nyeste udvikling i sagen, og forklarer hvad der kommer til 
at ske i den kommende tid. Der er også baggrundsinformation i artiklen, så man hurtigt kan danne 
sig et overblik over sagens forløb. Artiklen fremhæver forskellige politikeres udlægninger af 
sagen, og stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var det værd at kæmpe mod russerne på 
dette spørgsmål. For hvis gasledningen alligevel bliver lagt, måske uden om dansk farvand, ændrer 
det så overhovedet på noget?

Nord stream 2-investor: Europa har brug for gas – Rusland har gas
https://wwhttps://www.altinget.dk/forsyning/artikel/nord-stream-2-investor-europa-har-brug-for-gas-rusland-har-gas
Debatindlæg, Altinget, december 2018
En af investorerne i Nord Stream 2 forklarer her sine holdninger til projektet. Der bliver spurgt til, 
hvorfor vi ikke skulle købe gas fra russerne. For de har al den gas, som vi har brug for. Det er derfor 
nødvendigt at skabe et bedre samarbejde med og forhold til vores russiske naboer. Nord Stream 2 
skaber også masser af arbejdspladser, så ifølge denne investor, er det en win-win situation.

Links
  
Er han betalt af Kreml?
https://foljeton.dk/39384/gerhard-schroders-tredje-alder
Artikel, Føljeton, maj 2017
En ældre artikel fra Føljeton, som kaster lys over Gerhard Schroeders bånd til Kreml, Putin og En ældre artikel fra Føljeton, som kaster lys over Gerhard Schroeders bånd til Kreml, Putin og 
russisk gas. For hvordan kan det være, at en tidligere tysk, socialdemokratisk forbundskansler 
bliver bestyrelsesformand for Nord Stream 2? Artiklen sætter fokus på stormagtspolitik og politiske 
intriger. 

Europa siger nej tak til russisk gas – men køber bare mere
https://www.fyens.dk/erhverv/Europa-siger-nej-tak-til-russisk-gas-men-koeber-bare-mere/artikel/3295715
Artikel, Fyens Stiftstidende, oktober 2018
Selvom der er mange hensigtserklæringer om, at man ikke ønsker at handle med Rusland, så Selvom der er mange hensigtserklæringer om, at man ikke ønsker at handle med Rusland, så 
fortsætter importen af russisk gas til EU. Derudover gør artiklen også opmærksom på nogle af de 
miljøproblemer, som den russiske gas kan forårsage. 

Arbejdsspørgsmål
 
 • Forklar, hvorfor der er brug for russisk gas i Europa. Findes der ingen alternativer?
 • Hvilke fordele er der ved Nord Stream 2? Hvilke ulemper?
 • Hvilke partier i EU-parlamentet er positive/negative overfor salget af russisk gas i  
  Europa? 
  • Diskutér Danmarks handlemuligheder – er det moralsk forsvarligt at gøre sig    
  energimæssigt afhængig af Rusland med henblik på Putins invasion af Ukraine?  
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Temapakke: Hvem vælger EU’s nye chef?

Den 26. maj 2019 skal europæerne til stemmeurnerne. Der er nemlig valg til EU-parlamentet. 
Valget får dermed både direkte konsekvens for fordelingen af de 705 pladser i Parlamentet, men 
også indirekte betydning for, hvem der i fremtiden skal være formand for EU-Kommissionen (som 
også kaldes EU’s regering). Det kommer nemlig højst sandsynligt til at blive spidskandidaten for 
den største partigruppe, som skal erstatte Jean Claude Juncker.

Sådan har det dog ikke altid været. Sådan har det dog ikke altid været. Til og med 2009 var det de europæiske stats- og 
regeringsledere, som besluttede, hvem der skulle være formand for Kommissionen. Efter 
EU-valgene mødtes de langt fra pressens kameraer og valgte den person, som flest lande kunne 
enes om. Men i Lissabon-Traktaten (2009) blev det indskrevet, at Det Europæiske Råd skal foreslå 
en kandidat til formandsposten under hensyntagen til valget til Europa-Parlamentet. 

VVed det efterfølgende Europa-Parlamentsvalg i 2014 tolkede Parlamentet sætningen sådan, at 
formanden for den største partigruppe automatisk blev Kommissionsformand. Dermed faldt valget 
på Jean Claude Juncker, som var leder af Det Europæiske Folkeparti (EPP). Mange betegnede dette 
som et demokratisk gennembrud – nu skulle en folkevalgt være chef for EU. 

Hvordan det skal gå ved det kommende valg, er der dog ingen sikkerhed om. Mange modstandere Hvordan det skal gå ved det kommende valg, er der dog ingen sikkerhed om. Mange modstandere 
har fremhævet, at der slet ikke er nogen europæere, som kender spidskandidaterne. De mener 
derfor ikke, at processen gør EU mere demokratisk - snarere tværtimod. Fortalerne vil derimod 
hæfte sig ved, at denne procedure kan lede frem til en reel valgkamp, som på sigt kan få flere 
europæere til at interessere sig for EU-valg. Spidskandidatprocessen handler derfor ikke kun om, 
hvem der skal være formand for Kommissionen, men i bund og grund om, hvad europæisk 
demokrati er og skal være for en størrelse. 

NøglebegNøglebegreber: Spitzenkandidatprocessen, europæisk demokrati, Europa-Parlamentet (EU), 
Europa-Parlamentsvalg.

Læs artiklerne og svar efterfølgende på arbejdsspørgsmålene. Hvis du vil grave dybere i emnet, så 
kan du også læse linksene.  

Lad eleverne læse 
introteksten og artiklerne, 
før de besvarer 
arbejdsspørgsmålene 
individuelt eller i grupper. 
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Artikler

Spitzenkandidaten 
http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/nyheder-arrangementer/spitzenkandidaten-id%C3%A9en-bag-valget-af-for
manden-for-europa-kommissionen
Idéen bag valget af formanden for Europa-KommissionenIdéen bag valget af formanden for Europa-Kommissionen Europa-Parlamentet – Kontoret i 
Danmark, maj 2015 En kort introduktion til baggrunden for det nye system. Der bliver også givet et 
overblik over argumenter for og imod proceduren, samt over danske parlamentarikeres 
holdninger. 

Hvem skal være formand for EU-Kommissionen? 
https://www.altinget.dk/eu/artikel/saadan-fungerer-spitzenkandidat-proceduren
Sådan fungerer spitzenkandidat-procedurenSådan fungerer spitzenkandidat-proceduren Video (4 minutter), Altinget, april 2018 En kort video 
som giver et glimrende overblik over, hvordan systemet er skruet sammen, hvilke dilemmaer det 
medfører, og hvad forskellige relevante ledere har udtalt om problematikken.

En totalt ukendt tysker ved navn Manfred Weber, der ikke engang tør stille op til 
debatter, kan blive den øverste chef i EU
https://www.information.dk/moti/2019/01/totalt-ukendt-tysker-ved-navn-manfred-weber-engang-toer-stille-debatter-kan-
oeverste-chef-eu
Artikel, Information, januar 2019Artikel, Information, januar 2019
Artiklen giver et overblik over spitzenkandidatprocessen ved det kommende valg, samt hvilke 
udfordringer denne procedure skaber for det europæiske demokrati. Derudover giver artiklen 
også et velformuleret indblik i baggrunden for processen. 

Links
 
Demokrati i EU
  https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/Europa/demokrati_i_eu_2.pdf
Adjunkt Mads Dagnis Jensen og professor Marlene Wind, Institut for Statskundskab, KU, i 
samarbejde med skoletjenesten og Nationalmuséet, 2012 En grundig og lang gennemgang af EU’s 
mere generelle historie, samt udviklingen inden for demokratiforståelsen i EU-samarbejdet. Denne 
pamflet kommer både rundt om ’Forskellige demokratiopfattelser’, ’Føderale eller mellemstatslige 
tilgange’, ’Opbygningen af EUropa’, en introduktion til de forskellige traktater, magtopdelingen 
imellem EU-institutionerne, samt fællesskabets ’fremtidige udfordringer’.
  
Hvor demokratisk er EU?
https://www.berlingske.dk/kronikker/hvor-demokratisk-er-eu
Kronik, Peter L. Vesterdorf, Berlingske Tidende, maj 2014
I kronikken argumenteres der foI kronikken argumenteres der for, at der slet ikke er noget demokratisk underskud i EU. Peter L. 
Vesterdorf fremhæver, at nærmest alle beslutninger bliver taget af enten direkte eller indirekte 
folkevalgte personer, og at hvis der skulle være enkelte udemokratiske elementer til stede, så 
opvejes manglen på demokrati af alle de politiske fordele, som Danmark drager af at være med i 
fællesskabet. Og som det skrives: ”EU er ikke perfekt – det er ingen politiske systemer”.

Arbejdsspørgsmål
 
 • Forklar hvordan valget af kommissionsformanden foregik før og efter      
  Lissabon-traktaten. 
 • Find ud af, hvilke spidskandidater der findes for de forskellige partigrupper, og   
  hvilke mærkesager de har. 
  • Giv dit bud på, om EU er lige så demokratisk som de nationale demokratier, og   
  om EU overhovedet behøver at være det. 
 • Diskutér hvad der er mest demokratisk: at de folkevalgte nationale stats- og    
  regeringsledere vælger en formand for EU-Kommissionen i hemmelighed, eller at  
  de folkevalgte medlemmer af EU-Parlamentet vælger en, som ingen europæere   
  kender.
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Spillet om EU-Parlamentet

Siden 2009 har DEO udviklet rollespil med stor succes. I 2018 prøvede flere end 3.000 elever 
kræfter DEO’s spil om EU’s økonomi, flygtningekrisen og klimaet. Derfor lancerer vi nu endnu et 
rollespil: Spillet om EU-Parlamentet.

Kort om spillet
Der findes over 80 millioner tons plastik i verdenshavene, som samlet udgør en kæmpe Der findes over 80 millioner tons plastik i verdenshavene, som samlet udgør en kæmpe 
sundhedsmæssig risiko for mennesker, dyr og vores fælles planet. EU-Kommissionen har derfor 
fremlagt et lovforslag til reduktion af engangsplastik for at komme problemet til livs. Spørgsmålet 
er nu, om lovforslaget kan blive stemt igennem EU-parlamentet – og om parlamentarikerne 
stemmer ud fra deres egen overbevisning. Og får lobbyister og medier mon også en finger med i 
spillet? Derudover skal der også vælges en ny kommissionsformand for EU blandt formændene for 
partigrupperne. Der er derfor lagt op spænding, når EU-Parlamentet mødes til en dag med masser 
af politisk drama, tovtrækkeri, hvisken i krogene, rygtedannelse, og ikke mindst indgåelse af af politisk drama, tovtrækkeri, hvisken i krogene, rygtedannelse, og ikke mindst indgåelse af 
alliancer.

Eleverne skal konkret tage stilling til, om engangsplastik skal gøres ulovligt, om det skal 
genanvendes, eller om der skal skabes mere fokus på bionedbrydeligt plastik. Derudover skal de 
også forholde sig til, hvem der skal betale regningen for at rydde op i havene – skal oprydningen 
finansieres af borgere, virksomheder, eller måske gennem fælles EU-aftaler? 
Alt dette skal vedtages ved forhandlingsbordet, hvor repræsentanter for de forskellige 
partigrupper i EU-parlamentet fremlægger deres holdninger og forsøger at komme frem til et 
politisk kompromis. Men inden selve forhandlingen går i gang, skal parlamentarikerne indgå 
politiske alliancer, lytte til lobbyister, plante historier i medierne, og bevæge sig rundt i et realistisk 
politisk scenarie, hvor det ikke kun er miljøet, som der bliver taget hensyn til.   

TTil sidst, når der skal vælges en ny kommissionsformand, skal alle formænd for partigrupperne 
holde en valgtale, hvor medierne får lov til at stille kritiske spørgsmål. Men hvem kommer i sidste 
ende til at sidde på tronen? Bliver det lederen af det største parti, eller har de mindre partier lavet 
studehandler i baglokalerne for at opnå et flertal for en alternativ kandidat? 
Spillet om EU-Parlamentet giver viden om, hvordan EU-parlamentet fungereSpillet om EU-Parlamentet giver viden om, hvordan EU-parlamentet fungerer, hvilke interesser de 
forskellige partigrupper har og giver en klar oplevelse af, hvad kernen i EU-Parlamentets 
udfordringer består af. Eleverne engageres i realistiske problemer og forhandlinger i EU og 
anspores til at søge løsninger og fremlægge faglige analyser. 

Eleverne får roller som parlamentarikere og rådgivere for 8 forskellige partigruppeEleverne får roller som parlamentarikere og rådgivere for 8 forskellige partigrupper, og som 
lobbyister for interesseorganisationer som PlasticsEurope, Plastic Soup og Ocean Cleanup Project. 
Grupperne har derfor forskellige og indimellem modstridende ønsker til forhandlingerne. Alle 
disse begivenheder bliver dækket af de elever, som bliver journalister. De skal ikke kun skrive 
kritiske artikler, men også vælge med omhu, hvilke nyheder de ønsker at bringe. Det kan jo være, 
at en parlamentariker eller to forsøger at plante negative historier om de andre partier. 

Varighed: 5 lektioner af 45 min
 Antal deltagere: 28-70 elever
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Eleverne får roller som parlamentarikere og rådgivere for 8 forskellige partigrupper, og som 
lobbyister for interesseorganisationer som PlasticsEurope, Plastic Soup og Ocean Cleanup Project. 
Grupperne har derfor forskellige og indimellem modstridende ønsker til forhandlingerne. Alle 
disse begivenheder bliver dækket af de elever, som bliver journalister. De skal ikke kun skrive 
kritiske artikler, men også vælge med omhu, hvilke nyheder de ønsker at bringe. Det kan jo være, 
at en parlamentariker eller to forsøger at plante negative historier om de andre partier. 

Spillet om EU-Parlamentet, Spillet om EU's fremtid og Kampen om klimaet kan alle downloades Spillet om EU-Parlamentet, Spillet om EU's fremtid og Kampen om klimaet kan alle downloades 
gratis på www.undervisning.deo.dk. De to sidstnævnte findes også i en trykt udgave, som kan 
købes for 800 kr. I kan selv udføre rollespillet, eller I kan invitere DEO ud på jeres skole, hvor vi vil 
afvikle rollespillet sammen med jer (skriv til undervisning@deo.dk for et uforpligtende tilbud).

EU-rollespil – et engagerende læringsmiddel
Når elever indgår i rollespil, så bliver de faglige mål ikke endestationen for læring. Derimod bliver Når elever indgår i rollespil, så bliver de faglige mål ikke endestationen for læring. Derimod bliver 
den faglige læring anvendt som middel til at løse konkrete politiske problemstillinger. Derfor får 
eleverne ikke kun konkret viden om Europa-Parlamentet, miljø-politik, lobbyisters og mediers 
rolle, men gennem rollespillets inddragende struktur opnår eleverne også erfaring med debat, 
forhandling og formidling.  

Rollespil åbner dermed op for nye muligheder for at engagere eleverne til aktiv deltagelse, og Rollespil åbner dermed op for nye muligheder for at engagere eleverne til aktiv deltagelse, og 
passer på den måde godt til de nye faglige mål for inklusion. Ved at tildele alle eleverne særskilte 
roller skabes der en friere form for debatrum, hvor eleverne ikke er bange for at fejle eller 
bekymrede for at sige ”det rigtige”. Det er nemlig rollen, og ikke eleven i sig selv, som ytrer 
holdninger, og rollespillet kan derfor engagere og motivere elever, som ellers har svært ved at 
indgå i debatter. 

Alt i alt, så oplever vi et inspirerende engagement blandt eleverne, netop fordi de bliver aktiveret, Alt i alt, så oplever vi et inspirerende engagement blandt eleverne, netop fordi de bliver aktiveret, 
involveret og udfordret gennem rollespillets legende facon, hvilket både gavner elevernes sociale 
og faglige udvikling. 

Klokken er 13:00 og Kansler Merkel (Sofie, 9.b) træder op på talerstolen. Hun er skuffet 
over de andre lederes mangel på optimisme og ambition. Foran hende sidder 
repræsentanter for europæiske medier, lobby-grupper, og ikke mindst de resterende 
medlemslandes repræsentanter. De fleste har forsøgt at neddrosle forventninger til, 
hvor mange flygtninge Europa kan rumme. Men Merkel giver en moralsk opsang, og 
slutter sin tale af med ordene: ”Wir schaffen das.” 

Fra rollespil i Greve d. 18/12-2018:
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