
Til maj skal flere hundrede millioner europæere til stemmeurnerne for at vælge et nyt Europa-
Parlament.  De  europæiske  vælgere  vil  omhyggeligt  vurdere  kandidaterne  og  deres
valgprogrammer, før de træffer deres afgørelse, som kommer til at forme Europa og Europas
rolle i verden i årene fremover. EU er et enestående fælles projekt, der bygger på fredeligt
samarbejde, men som er truet af dem, der ønsker at ødelægge det, vi har opnået sammen.
 
Dette står i kontrast til resultaterne af de seneste Eurobarometerundersøgelser, der viser en
stigende opbakning til EU. 48 % af europæerne mener, at deres stemme tæller i EU. Selv om
der er forskelle medlemsstaterne imellem, er der tale om en samlet stigning på 10 procentpoint
over de seneste ti år.
 
Men der ligger stadig et stort arbejde foran os.
 
I de kommende måneder vil europæerne se nøje på, hvad EU gør for at beskytte dem, for at
skabe nye muligheder og for at gøre sig gældende på den globale scene. Borgerne forventer
svar på de spørgsmål, der bekymrer dem, om migration, sikkerhed, miljø og jobskabelse. Vi
skal arbejde hårdt på at sikre, at europæerne kender til de resultater, som medlemmerne af
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Europa-Parlamentet  leverer  hver eneste dag,  det  være sig reformen af  asylsystemet,  det
tættere samarbejde med Afrika,  terrorbekæmpelse,  beskyttelse af  europæiske jobs imod
dumping, beskyttelse af personlige data eller det, at internetgiganterne bliver stillet til regnskab.
 
Vi har i over et år sat Europa-Parlamentet — EU's eneste direkte valgte institution — i centrum
for debatten om Europas fremtid.  EU’s regeringsledere møder regelmæssigt  op i  Europa-
Parlamentet for at give deres bud på en vision for Europa. Det har ført til livlige debatter, som
danner grundlag for det næste trin i Europas udvikling.
 
Samtidigt  har  vi  hilst  mere end 8.000 unge mennesker  velkommen i  Strasbourg og 800 i
Bruxelles. Vi lærte i den forbindelse mere om den næste generations håb og bekymringer, men
mest af alt om, hvordan vi sammen kan bringe Europa fremad.
 
Medierne spiller en central rolle, når det kommer til  at informere og afspejle den offentlige
opinion i tiden op til Europa-Parlamentsvalget. For at hjælpe dig med at dække kampagnerne i
de enkelte medlemslande og forstå, hvad de får af betydning og medfører af ændringer for
Europa-Parlamentet efter valget i 2019, har vi udarbejdet et onlinepressemateriale, som vil blive
opdateret regelmæssigt. Her kan du finde nyttige kontaktoplysninger, en oversigt over vores
arbejde og resultater i den nuværende mandatperiode, en webapplikation om valget til bærbare
enheder, links til  baggrundsnotater, diagrammer, meningsmålinger og meget andet, så du
hurtigt kan finde frem til relevant materiale og holde dig ajour op til valget. Jeg håber, du får
glæde af det.
 
Tak for din indsats med at bringe EU tættere på borgerne.
 
Antonio Tajani
 
Formand for Europa-Parlamentet
 
Kontakter 
 
 
Thomas HAAHR
Press officer

+21 2 284 2976 (BXL)
thomas.haahr@ep.europa.eu
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Jacob LOLCK
Press officer
COMM - COPENHAGEN OFFICE

(+45) 33 41 40 44
(+33) 3 881 74713 (STR)
(+45) 254 88 711
jacob.lolck@europarl.europa.eu

Lea JØRGENSEN
Press officer
COMM - COPENHAGEN OFFICE

+45 33 17 05 50
+33 3881 74713 (STR)
+45 22 17 83 08
lea.jorgensen@europarl.europa.eu
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Vigtige datoer frem mod valget
 
Det lovgivende arbejde i Europa-Parlamentets ottende mandatperiode slutter den 18.
april 2019. Den 23.-26. maj 2019 vælger borgerne i alle EU-medlemsstater ved direkte valg
de 705 medlemmer, der kommer til at udgøre det nye Europa-Parlament.
 
 
 

EU-valget i 2019

DA Pressetjenesten , Generaldirektoratet for Kommunikation
Europa-Parlamentet - Talsmand: Jaume DUCH GUILLOT
Pressetjenestens nummercentral (32-2) 28 33000

4 I 40



På den sidste  plenarsamling frem mod valget  skal  Europa-Parlamentets  nuværende 751
medlemmer fra de 28 medlemsstater  debattere og stemme om vigtige lovgivningsforslag,
herunder Frontex og Whistleblowers.

Key moments
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MEP’ernes debatterer EU’s fremtid med Letlands Statsminister.
 
Nuværende forhandlinger med medlemslandene om lovforslag vil  blive suspenderet inden
udgangen af  februar.  Hvis  der  ikke kan opnås enighed,  kan Parlamentet  stemme om sin
holdning og afslutte førstebehandlingen således det næste parlament kan fortsætte arbejdet.
(Læs mere i afsnittet om "Europa-Parlamentets resultater").
 
Afslutning på den ottende mandatperiode
 
Det lovgivende arbejde slutter den 19. april. Forhandlinger med medlemslandene er allerede
suspenderet. Hvis der ikke er opnået enighed, kan Parlamentet som helhed stemme om sin
holdning og afslutte første aflæsninger til næste parlament for at fortsætte arbejdet. Læs mere i
afsnittet præstationer.
 
Brexit
 
Efter  indgåelse  af  aftalen  på  det  europæiske  topmøde  den  10.  april,  er  Storbritanniens
udtræden af EU fastsat til den 31. oktober eller før. Det betyder, at Det Forenede Kongerige nu
er  lovligt  forpligtet  ti l  at  deltage  i  de  europæiske  valg,  hvis  det  ikke  ratif icerer
ti lbagetrækningsaftalen  før  den  23.  maj  2019.
 
For  at  træde  i  kraft  skal  tilbagetrækningsaftalen  mellem Den  Europæiske  Union  og  Det
Forenede Kongerige godkendes af  Europa-Parlamentet  med simpelt  flertal  af  de afgivne
stemmer  (traktatens  artikel  50,  stk.  2).  Læs  mere  om Europa-Parlamentets  debatter  og
beslutninger  om brexit  her.
 
Formandsdebat om EU-valg 2019
 
 
Den 15. maj kl. 21:00 vil Parlamentet være vært for en debat med spidskandidater i mødesalen i
Bruxelles, der vil blive broadcastet live til hele Europa. Debatten organiseres og udsendes af
Eurovision — Den Europæiske Radiounion (EBU). Akkrediterede journalister vil kunne deltage i
debatten i mødesalen eller i tilstødende lokaler. Læs mere i afsnittet om spidskandidaterne.
 
Valgdage i Bruxelles
 
Faciliteter for pressen og de audiovisuelle medier vil være åben for den akkrediterede presse i
valgugen og dagen efter  valget  fra  den 23.  til  den 27.  maj.  Søndag den 26.  maj  vil  der  i
mødesalen blive offentliggjort nationale meningsmålinger, foreløbige resultater og udtalelser fra
kandidaterne.  Særlig  akkreditering  er  nødvendig  for  at  få  adgang  til  Parlamentet.  Mere
information  er  tilngængelig  i  afsnittet  om AV-tjenester.
 
Det nye Parlament
 
Fra d. 27. maj vil de nye parlamentsmedlemmer indlede forhandlinger med henblik på at danne
politiske grupper. Der skal 25 medlemmer til  for at danne en politisk gruppe, og mindst en
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fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen.
 
Den 2. juli begynder Parlamentets 9. valgperiode, og medlemmerne af Europa-Parlamentet
mødes til  det konstituerende møde i  Strasbourg. Medlemmerne vælger formanden, de 14
næstformænd og  5  kvæstorer  og  træffer  afgørelse  om antallet  og  sammensætningen  af
Parlamentets  stående  udvalg.
 
Den næste Kommission
 
Medlemsstaterne udpeger en kandidat til posten som formand for Kommissionen, men skal i
den forbindelse tage hensyn til resultaterne af valget til Europa-Parlamentet. Desuden skal
Parlamentet godkende den nye formand for Kommissionen med et absolut flertal (halvdelen af
medlemmerne plus en). Hvis den foreslåede kandidat ikke opnår det krævede flertal,  skal
medlemsstaterne foreslå en ny kandidat inden for en måned (Det Europæiske Råd træffer sin
beslutning med kvalificeret flertal).
 
Læs mere her.
 
Planlagte nationale valg forud for valget til Europa-Parlamentet
 
Finland: 14. april
 
Spanien: 28. april
 
Litauen: 12. maj
 
Belgien 26. maj
 
Sager, der skal holdes øje med i 2019 (EP's Think Thank)
 
De økonomiske udsigter for 2019 (EP’s Think Thank)
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Tal og fakta om EU-valget
 
Europa-Parlamentet udgiver jævnligt briefinger med opdaterede nøgletal og fakta om EU-
valget.
 
 
 
EU-valget organiseres under rammerne for den overordnede Europæiske valglov (revideret i
2002 og 2018).
 
Praktiske aspekter af valgproceduren reguleres af national lovgivning og kan derfor stadig nå at
undergå ændringer i  de enkelte medlemsstater. I nogle medlemslande er der stemmepligt.
Nogle lande går til stemmeurnerne den 23. maj, mens andre venter til den 24. eller 26. maj.
Alderen for,  hvornår  man har  stemmeret,  er  heller  ikke den samme i  alle  lande,  ligesom
spærregrænserne også er  forskellige.  Læs mere om de nationale  valgregler  her.
 
Regelmæssige opdateringer af afstemningsoplysninger for borgere, valgkredse og kandidater i
hver enkelt medlemsstat, herunder oplysninger om, hvordan man stemmer fra udlandet, findes
på EP's valghjemmeside.
 
I denne 12-siders EPRS-briefing kan du få et overblik over de vigtigste tal og fakta vedrørende
Europa-Parlamentet. Du finder oplysninger om både den igangværende mandatperiode og de
syv foregående mandatperioder, siden der blev indført direkte valg til Europa-Parlamentet i juni
1979.
 
Du finder blandt andet grafik, diagrammer og tal om:
 

Europa-Parlamentets sammensætning nu og tidligere 
antallet af partier, der er og har været repræsenteret i Europa-Parlamentet, og de
politiske gruppers udvikling 
stigningen i antallet af kvinder i Europa-Parlamentet 
de valgsystemer,  der anvendes ved valg til  Europa-Parlamentet  i  de forskellige
medlemsstater 
valgdeltagelsen ved valg til Europa-Parlamentet sat i forhold til valgdeltagelsen ved
nationale valg 
de årlige udgifter til Europa-Parlamentet sammenlignet med andre parlamenter 
sammensætningen af Europa-Parlamentets vigtigste ledelsesorganer. 
Statistik om lovgivende og ikke-lovgivende arbejde 2009-2018
 

Grafik kan downloades gratis fra Graphic Warehouse
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Overvågning af europæiske og nationale valgresultater
 
Europa-Parlamentets enhed for opinionsanalyse følger ændringerne i det politiske landskab på
både EU-niveau og i de enkelte EU-lande tæt i lyset af både de tidligere og det kommende valg

Tal og fakta om EU-valget
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til Europa-Parlamentet. Analyseteamet holder øje med valg, folkeafstemninger og den generelle
politiske  udvikling  i  medlemsstaterne  med  henblik  på  at  vurdere  deres  relevans  for  og
indvirkning  på  EU  og  Europa-Parlamentets  sammensætning.
 
Parlamentets Oversigt over europæiske og nationale valgresultater er den mest komplette og
omfattende database over udviklingen i det politiske landskab i hele EU, siden de første direkte
valg til Europa-Parlamentet fandt sted i 1979.
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Future distribution of seats in the European Parliament
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•

Spidskandidater og valg af formanden for Europa-
Kommissionen
 

De europæiske politiske partier har nomineret spidskandidater til posten som formand
for Europa-Kommissionen og "Formandsdebatten" den 15. maj.
 
Formandsdebatten  i  2019  afholdes  af  European  Broadcasting  Union  (EBU)  i  Europa-
Parlamentets plenarsal i Bruxelles den 15. maj. Den starter kl. 21.00 og vil blive udsendt af
Eurovision via EBU's netværk af europæiske tv-selskaber. Læs gode råd for journalister, der
ønsker at deltage i debatten.
 
Regler for deltagelse i debatten
 
For at blive indbudt til  at deltage i debatten skal kandidaterne opfylde følgende kumulative
kriterier fastsat af EBU:
 

Spidskandidat til formandskabet for Europa-Kommissionen skal være udpeget af en
af de europæiske politiske partier, der er repræsenteret i Europa-Parlamentet og
anerkendt af Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske
Fonde og 

2019 Formandsdebatten afholdes i plenarsalen i Bruxelles d. 15. maj
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•

•

Det politiske parti, der fremsætter indstillingen, skal være repræsenteret i en af de
officielt anerkendte politiske grupper i det afgående Europa-Parlament og 
Der kan kun udpeges én kandidat i hver enkelt politisk gruppe.
 

TV-journalisterne Emilie Tra Nguyen (France Television), Annastilina Heikkilä (Yle Finland) og
Markus  Preiss  (ARD,  WDR  Tyskland)  vil  være  vært  for  debatten.  Der  trækkes  lod  om
talerækkefølgen  og  positioneringen  på  scenen  den  4.  april.  Læs  mere  her.
 
Se den fulde liste over spidskandidater og portrættet af dem, der deltager i formandsvalget
nedenfor.
 
Spidskandidater
 
Det Europæiske Folkeparti (EPP)
 
Det  Europæiske  Folkeparti  (EPP)  har  valgt  Manfred  Weber  (CSU,  Tyskland)  som  sin
spidskandidat til EU-valget. Det skete på EPP-kongressen i Helsinki den 8. november 2018.
 

De Europæiske Socialdemokrater (PES)
 
Spidskandidaten for De Europæiske Socialdemokrater (PES) er Frans Timmermans. Han blev
nomineret på PES-kongressen i Lissabon den 7.-8. december 2018.
 

Manfred Weber
Weber er 46 år gammel og begyndte sin karriere som medlem af
parlamentet i Bayern i 2002. Han blev valgt til Europa-Parlamentet i 2004.
Siden 2014 har han været formand for EPP-gruppen. Han er uddannet
ingeniør ved Fachhochschule München. @ManfredWeber

Press contact: Marion Jeanne
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Alliancen af Konservative og Reformister i Europa (ACRE)
 
Jan Zahradil (ODS, Tjekkiet) blev udpeget som sit partis spidskandidat den 14. november.
 

Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE)
 
På sit møde den 21. marts i Bruxelles udpegede partiet Alliancen af Liberale og Demokrater for
Europa (ALDE) sit team af syv spidskandidater (Team Europe) til valg til Europa-Parlamentet.
 

Frans Timmermans
Timmermans (PvdA, Holland) er for øjeblikket første næstformand for
Kommissionen. Han blev valgt første gang til det hollandske parlaments
andetkammer i 1998. Fra 2007 til 2010 var han europaminister, og fra
2012 til 2014 udenrigsminister i Mark Ruttes regering. Timmermans er
uddannet i fransk sprog og litteratur fra Radboud University.
@timmermansEU

Press contact: Tim McPhie

Jan Zahradil
Zahradil er 55 år og har været medlem af Europa-Parlamentets ECR-
gruppe siden 2004. Han er formand for Alliancen af Konservative og
Reformister i Europa (ACRE). Før 2004 var han medlem at Den Tjekkiske
Republiks deputeretkammer. Zahradil er uddannet forsker og ingeniør fra
universitetet for kemi og teknologi i Prag. @zahradilJan

Press contact: Eva Bouchalová
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Det Europæiske Grønne Parti
 
Ska Keller på 37 og Bas Eickhout på 42 er de to spidskandidater for Det Europæiske Grønne
Parti (EGP). De blev udnævnt på kongressen i Berlin den 23.-25. november.
 

TEAM EUROPE
Margrethe Vestager
Margrethe Vestager, 51 (Radikale Venstre, Danmark), har fungeret som
Europakommissær for Konkurrence siden 2014. Før var hun Indenrigs- og
Økonomiminister (2011) og Uddannelsesminister (1998) i Danmark. Hun
er uddannet økonom fra Københavns universitet (1993). @vestager

Nicola Beer, 49, (FDP, Tyskland), medlem af det tyske parlament siden
2017 @nicolabeerfdp

Emma Bonino, 71 (Più Europa, Italien), Senator i Rome @emmabonino

Violeta Bulc, 55 (SMC, Slovenien), Europakommissær for Transport siden
2014 @Bulc_EU

Katalin Cseh, 30 (Momentum Mozgalom, Ungarn), læge i obstetrik og
gynækologi, grundlægger og tidligere leder af Momentum Mozgalom party
@momentumhu

Luis Garicano, 52 (Ciudadanos, Spanien), næstformand for ALDE-partiet
@ lugaricano

Guy Verhofstadt, 66 (Open VLD, Belgien), formand for ALDE-gruppen i
Europa-Parlamentet siden 2009 @guyverhofstadt

Press contact: Didrik de Schaetzen
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European Free Alliance (EFA)
 
European  Free  Alliance  (EFA)  har  valgt  Oriol  Junqueras  (ERC,  Spanien)  som  deres
spidskandidat  til  EU-valget  7.  marts  2019.
 

Ska Keller
Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Tyskland) har læst islamiske, tyrkiske
og jødiske studier på Freie Universität i Berlin og Sabanci Üniversitesi i
Istanbul. Hun blev valgt til Europa-Parlamentet første gang i 2009. Hun
var også EGP-spidskandidat før EU-valget i 2014. @SkaKeller

Press contact: Sophia Borchert

Bas Eickhout
Bas Eickhout (GroenLinks, Holland) har været medlem af Europa-
Parlamentet siden 2009. @BasEickhout

Press contact: Marjolein Meijer

Oriol Jungqueras
Orio Junqueras, 49,var viseformand for "Generalitat of Catalonia" fra
januar 2016 til oktober 2017 @junqueras

Pressekontakt: José-Luis Linazasoro
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Det Euroæiske Venstreparti
 
Det Europæiske Venstreparti har valgt Violeta Tomič, 56, og Nico Cué, 62 som spidskandidater.
 

Hvordan spidskandidatsprocessen virker
 
Spidskandidatsprocessen, der første gang blev anvendt ved EU-valget i 2014, giver europæiske
borgere direkte indflydelse på hvem der bliver formand for Europa Kommissionen.
 

 Violeta Tomič
Violeta Tomič (Levica, Slovenien) har været medlem af det slovenske
parlament siden 2014 og er en næstformand for det nationale parti
Levica. @DSDVioleta.

Nico Cué
Nico Cué (Liège, Belgien) er en førende figur af den vallonske og
internationale fagforening, og har været i generalsekretær for
stålarbejdere i FGBT-fonden (Fédération Générale du Travail de
Belgique) i 12 år.
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Med udgangspunkt  i  valget  til  Europa-Parlamentet  vælger  Europa-Parlamentet  en af  de i
forvejen opstillede spidskandidater til formand for Kommissionen, efter at vedkommende formelt
er blevet foreslået af stats- og regeringscheferne under hensyntagen til valgresultatet.

Spidskandidater og valg af Europa-Kommissionens formand
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Processen med spidskandidater fandt sted første gang i 2014, da Det Europæiske Folkepartis
spidskandidat, Jean-Claude Juncker, blev udnævnt til formand for Kommissionen. Forud for
valget i 2014 havde fem europæiske politiske partier udpeget hver deres spidskandidat.
 
Et europæisk politisk parti er et politisk parti, som er aktivt på europæisk plan, og som består af
nationale partier med base i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne. Der blev vedtaget nye
regler  for  støtte  til  europæiske  politiske  partier  og  fonde  i  april  2018.  Læs  mere  om
spidskandidatsprocessen  her.
 

Læs mere om spidskandidatproceduren
 

EP Research briefing: Understanding the Spitzenkandidaten process
 
EU-valget: Støtte til EU og spidskandidatprocessen vokser fortsat (pressemeddelelse
10.12.2018) 
Kommissionens henstilling vedrørende valget til Europa-Parlamentet i 2019 
Europa-Par lamentets  bes lu tn ing,  hvormed  Par lamentet  bekræf tede
spidskandidatprocessen 
Briefing fra Parlamentets forskningstjeneste om kommissionsformandens rolle 
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af  11. november 2015 om
reform af valgloven i  Den Europæiske Union (11.11.2015) 
Lovgivningsforløbet skridt for skridt: reform af EU’s valglov
 

EU-valg: spidskandidatproceduren
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process
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Europa-Parlamentets resultater 2014-2018
 
Europa-Parlamentet er det europæiske demokratis bankende hjerte. De direkte valgte
repræsentanter  for  Europas  borgere  debatterer  og  vedtager  love  sammen  med
Ministerrådet.
 
Lovgivning er dog kun en af Parlamentets funktioner. MEP’erne diskuterer og fastlægger den
politiske dagsorden under debatter med nationale og internationale ledere. De undersøger
vigtige problemstillinger og vurderer behovet for handling samt stiller forslag til opdateringer af
love og nye regler.
 

MEP’erne  evaluerer  Kommissionens  arbejde,  holder  øje  med,  hvordan  EU-lovene  bliver
implementeret i medlemsstaterne, og stiller magtfulde institutioner og organisationer til ansvar,
især når de grundlæggende rettigheder er truet. De tager borgernes parti, når de gør brug af
deres ret - og pligt - til at kontrollere, hvad EU’s politik har af konsekvenser ude i virkeligheden,
og når de overvåger (og stemmer om) forhandlinger om internationale aftaler eller nedlægger
veto mod Kommissionsretsakter.
 
Evaluering af Kommissionens arbejde til dato (EPRS)
 
Læs FAQ om MEP’ernes arbejde
 

Tale om Unionens tilstand i 2018
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Parlamentet  har  ligeledes  opdateret  sine  interne  regler  med  det  resultat,  at  EU’s
lovgivningsproces er blevet mere effektiv og stadig mere gennemsigtig over de seneste fire år.
Presserende sager,  især tiltag til  at  trække medlemsstaterne ud af finanskrisen, er blevet
håndteret under fast-track-procedurer.  Læs mere om aftalen om bedre lovgivning.
 
Færdiggjort lovgivning
 
Siden 2014-valget har Parlamentet diskuteret, forbedret, forhandlet med Rådet og færdiggjort
arbejdet med knap 600 lovforslag fremlagt af Juncker-Kommissionen. Blandt de vigtigste love
vedtaget i Parlamentets 8. mandatperiode er:
 

P a s s a g e r l i s t e o p l y s n i n g e r :  P a r l a m e n t e t  s t ø t t e r  E U - d i r e k t i v e t  o m
p a s s a g e r l i s t e o p l y s n i n g e r  ( P N R ) 
MEP'erne vil mindske overforbruget af plastikposer 
Ny lov om betalingstjenester på nettet skal mindske gebyrer og risiko for svindel 
MEP’ere giver grønt lys til, at Parisklimaaftalen kan træde i kraft 
Kortbetalingsgebyrer:  MEP’erne  sætter  en  stopper  for  uigennemsigtige
betalingsgebyrer 
Slut med roaming: Sidste forhindring ryddet af vejen 
WiFi4EU: Ny EU-ordning giver gratis internetadgang 
Databeskyttelsesreform: Parlamentet  godkender nye regler,  som passer  til  den
digitale tidsalder 
Klimaforandringer: Skove skal modvirke udledninger af drivhusgasser 
Onlineshopping: Parlamentet stemmer for at fjerne barrierer for onlinehandel over
grænserne 
Selskabsskat: MEP'erne stemmer for større gennemsigtighed på skatteområdet 
 MEP'erne giver grønt lys til handelsaftale mellem EU og Japan 
AV-medier: Nye regler for audiovisuelle medietjenester godkendt af Parlamentet 
Copyright reform 
Balance mellem arbejdsliv og fritidsliv for forældre 
CO2 emissioner fra biler 
Reduktion af engangsplastik 
Energyeffektivitet
 

Få det fulde overblik: Lovgivningsforløbet skridt for skridt på alle politikområder siden 2014
 
Initiativ til nye regler
 
Med udgangspunkt i  bekymringer og forventninger hos de borgere, de repræsenterer, har
Parlamentet stillet forslag til lovændringer, som senere er blevet fremsat som lovforslag forslag
til lovændringer af Kommissionen.
 
Som eksempler kan nævnes: whistleblower-beskyttelse, længere holdbarhed for produkter,
mere fair betaling til landmænd. Du kan finde alle Parlamentets beslutninger og initiativer her.
 
Når der  opstår  skandaler  og sager om misbrug med potentielt  store konsekvenser (f.eks.
LuxLeaks, Panama Papers, bilfabrikanters snyd med gasudledninger, godkendelsesprocedurer
for  pesticider),  nedsætter  Parlamentet  særlige  udvalg,  der  har  til  opgave at  gennemføre
grundige undersøgelser og høringer, hvor MEP’erne stiller de ansvarlige til ansvar. Resultaterne
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170620IPR77895/support-for-strengthened-protection-for-whistleblowers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78633/making-consumer-products-more-durable-and-easier-to-repair
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160603IPR30207/parliament-calls-for-eu-action-to-help-farmers-fight-unfair-trading-practices


af undersøgelserne fører til en række detaljerede anbefalinger, som danner grundlag for nye
Kommissionsforslag.
 
Eksempler: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA
 
EU-budgettet: afstemninger og kontrol
 
Parlamentet og Rådet har den fælles myndighed over det årlige EU-budget. Parlamentet har
også noget at skulle have sagt i forhold til EU’s langsigtede budget, den flerårige finansielle
ramme,  hvor  Parlamentets  godkendelse  er  nødvendig  for,  at  budgettet  kan  vedtages.
Parlamentet optræder også som ”decharge-myndighed”, hvilket vil sige, at Parlamentet skal
kontrollere, hvordan det årlige budget er blevet anvendt, og derefter enten meddele, udsætte
eller tilbageholde godkendelsen af hver EU-institutions budgetstyring.
 
Kontrolfunktion
 
MEP’erne  i  Parlamentets  udvalg  følger  nøje  med  i,  hvordan  EU-lovgivningen  bliver
implementeret, og hvordan den påvirker borgernes liv. De holder Kommissionen til ansvar for
dens arbejde som udøvende myndighed og for, hvordan EU-midlerne bliver anvendt. Fact-
finding-missioner og ad-hoc-delegationer indsamler oplysninger i felten for på grundlag af en
grundig vurdering at kunne træffe beslutning om, hvorvidt yderligere tiltag er nødvendige.
 
Eksempler: besøg i flygtningelejre i Tyrkiet (video); delegationer til undersøgelse af retsstatens
tilstand i Malta og Slovakiet
 
Parlamentet har i flere tilfælde fundet det nødvendigt at nedlægge veto mod Kommissionens
beslutninger (de såkaldte delegerede retsakter  og gennemførelsesretsakter),  fordi  de har
fundet,  at  Kommissionen havde overskredet  sine magtbeføjelser.
 
Eksempler: sukker i babymad, energidrikke, cadmium
 
Debatter om Unionens tilstand
 
Alle kommissionsformand Jean-Claude Junckers taler om Unionens tilstand
 
Evaluering af Kommissionens arbejde til dato (EPRS)
 
Internationale aftaler
 
MEP’erne følger nøje med i Kommissionens forhandlinger af internationale aftaler og vedtager
detaljerede beslutninger, som skal skabe mere gennemsigtighed og sørge for, at Parlamentet
bliver  tilstrækkeligt  inddraget  i  forhandlingerne,  inden man når  frem til  en  endelig  aftale.
Parlamentet skal godkende den endelige aftale (dvs. at Parlamentet har mulighed for at vende
tommelfingeren op eller ned), før den kan træde i kraft.
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/29/multiannual-financial-framework
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/de/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA%282018%29614679_EN.pdf


Eksempler: BREXIT, TTIP, CETA
 
Henvendelser fra borgerne
 
Parlamentets udvalg for andragender har registreret omkring 6.400 borgerhenvendelser siden
juli 2014. Det har beskæftiget sig med klager fra borgerne, anmodninger og observationer fra
borgerne vedrørende anvendelsen af EU-lovgivningen. Udvalget fungerer som bindeled mellem
de  borgere,  der  henvender  sig,  og  medlemsstaterne  med  henblik  på  at  løse  specifikke
problemer.  Henvendelserne tages sommetider op på en plenarsamling i  form af  debatter,
mundtlige forespørgsler  og beslutninger.
 
Eksempler: kampen mod prekære ansættelsesforhold i EU, handicappedes rettigheder, ikke-
diskrimination af minoriteter i EU, børns rettigheder
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http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150702IPR73645/ttip-ease-access-to-us-market-protect-eu-standards-reform-dispute-settlement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170209IPR61728/ceta-meps-back-eu-canada-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04234/meps-call-on-eu-countries-to-end-precarious-employment-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights


Denne gang stemmer jeg
 
Frivillige  over  hele  Europa  er  i  gang  med  at  opbygge  en  fælleseuropæisk
græsrodskampagne, der skal få flere til at engagere sig i EU-valget og få så mange som
muligt til at stemme.
 

Hjemmesiden dennegangstemmerjeg.eu er blevet lanceret på 24 sprog (thistimeimvoting.eu på
engelsk).  Den støtter op om de over 150.000 frivillige i  alle EU’s medlemslande, som har
skrevet sig op og lovet at give deres besyv med for at få folk hen til stemmeurnerne ved EU-
valget den 23.-26. maj 2019.
 
Dennegangstemmerjeg.eu  er  et  upartisk  fælleskab,  der  har  til  formål  at  fremme  det
demokratiske engagement: ”Denne gang er det ikke nok bare at håbe på en bedre fremtid:
Denne gang bliver vi alle nødt til at tage ansvar for den.”
 
Kampagne drevet af folk selv
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Parlamentet kickstartede kampagnen i juni. Denne gang beder vi ikke kun europæerne om at
stemme, men også om at sprede budskabet og mobilisere familie, venner, naboer og bekendte
til at gøre det samme.
 
#dennegangstemmerjeg
 
De frivillige benytter sig af sociale medier og organiserer events for at gøre opmærksom på
deres kampagne til støtte for europæisk demokrati. De får folk til at mødes, tager emner, som
betyder  noget  for  dem,  op  til  diskussion,  og  har  blikket  rettet  mod  Europas  fremtid  i
bevidstheden  om,  at  fremtiden  vil  blive  formet  af  resultatet  af  EU-valget.
 
Borgerdebatter om Europas fremtid
 
Den 1.-2. juni 2018 deltog unge i alderen 16-30 år i den første store fælleseuropæiske debat om
Europas fremtid som en del af Den Europæiske Ungdomsevent (EYE2018), der fandt sted i
Strasbourg. Europa-Parlamentet var vært, men arrangementet blev afholdt af unge for unge. De
over 8.000 unge deltagere fra hele Europa gav udtryk for deres holdninger og forventninger,
som blev opsummeret i en rapport, der indeholder 100 ideer for Europas fremtid. Ideer, som vil
blive fulgt op med høringer i Parlamentets udvalg. De ti bedste ideer blev desuden diskuteret af
800 unge mennesker i Parlamentets plenarsal, da der blev afholdt ”Ungdomsparlament” den 19.
november. Dette arbejde mundede ud i en række endelige anbefalinger til Rådet.
 
Et levende demokrati: åbne debatter baseret på fakta

Frivillige fra flere EU lande fortæller hvorfor det er vigtigt for dem at stemme til EU-valget.
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https://twitter.com/search?q=%23dennegangstemmerjeg&src=typd&lang=en
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/what's-next/report.html


Parlamentets kontorer i medlemsstaterne fungerer som informationscentre, der er tilpasset til
lokale  behov.  De fremmer  den offentlige  debat  ved at  stille  lokale  platforme til  rådighed,
arrangere seminarer og udbyde onlineværktøjer og informationsmateriale. Kvik-svar-tjenester
som Hvad EU gør for mig, Spørg Europa-Parlamentet (Ask EP), Ofte stillede spørgsmål om
Europa-Parlamentet (FAQ) og #EUandME (Europa-Kommissionen) er tilgængelige på alle
sprog.
 
Kontaktoplysninger for pressehenvendelser.
 
Events nær dig
 
Du kan møde de aktive frivillige tæt på, hvor du bor. Alle kommende arrangementer er plottet
ind på et europakort på dennegangstemmerjeg.eu, som bliver opdateret løbende.
 
Du kan finde en oversigt over #dennegangstemmerjeg-events i Danmark her.
 

Hvordan stemmer jeg?
 
Detaljeret information om afstemningsregler, deadlines og nyttige links til nationale regeringers
hjemmesider findes på EP’s hjemmeside for EU-valget.

Dennegangstemmer jeg events arrangeret af frivillige
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https://what-europe-does-for-me.eu/da/home
https://epthinktank.eu/author/epanswers/
http://www.europarl.europa.eu/news/da/faq
http://www.europarl.europa.eu/news/da/faq
https://europa.eu/euandme/da
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
https://www.thistimeimvoting.eu/events
https://www.thistimeimvoting.eu/events
https://danmark.dennegangstemmerjeg.eu/
https://www.europa-valg.eu/


Ny EU Quiz
 
En online quiz til at teste og sammenligne viden om EU er tilgængelig for offentligheden og kan
nemt integreres på andre hjemmesider. 
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https://www.europa-valg.eu/quiz


Hvad EU gør for mig
 
Ny innovativ hjemmeside viser EU’s positive bidrag til konkrete borgere og lokalsamfund
i hele EU.
 
 
 

Den  interaktive,  flersprogede  webside  "Hvad  EU  gør  for  mig",  der  er  lavet  af  Europa-
Parlamentets forskningsservice, indeholder hundredvis af letlæselige faktaark på én side hver.
Faktaarkene giver eksempler på den positive forskel, EU gør for europæerne. Brugerne kan
nemt finde specifikke oplysninger  om, hvad Europa gør  for  deres region,  faggruppe eller
interesser.
 
Fakta om 1.400 lokaliteter
 
De omkring 1.800 faktaark kan læses, deles og anvendes på andre hjemmesider eller gemmes
som PDF-filer. De er inddelt i to hovedkategorier på hjemmesiden. Den første sektion ‘I min
region’ giver brugerne mulighed for at søge ud fra, hvor de og deres familie bor eller arbejder.
Hvordan er Europa til stede i vores byer og regioner? Dette afsnit af hjemmesiden dækker over
1.400 lokaliteter i alle dele af EU.
 
400 eksempler på EU’s betydning for borgerne

Hvad EU gør for mig
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I den anden sektion af hjemmesiden 'I mit liv' kan brugerne vælge mellem 400 faktaark for at
finde interesseområder og andet, der er vigtigt for dem personligt. Hvordan påvirker EU f.eks.
familier,  sundhedssystemet,  hobbyer,  rejser,  sikkerhed,  forbrugernes  valg  og  sociale
rettigheder? Hvordan støtter EU folk på arbejdsmarkedet - fra biavlere og buschauffører til
bryggeriarbejdere? Hvad har EU gjort for dem, der dyrker sport, spiller musik eller ser fjernsyn?
Afsnittet indeholder også en række podcasts på forskellige sprog.
 
Fokus på fremtiden
 
I  en  tredje  sektion  ‘Fokus’  findes  der  længere  beskrivelser  af  EU's  politikområder.
Dokumenterne beskriver  nogle af  de resultater,  der  er  opnået  i  Parlamentets  nuværende
mandatperiode (2014-2019), og fremtidsudsigterne med særlig fokus på holdninger i samfundet
samt borgernes bekymringer og forventninger til EU’s indsats.
 
En ny app til alle EU-borgere
 
En ny mobilapplikation er udarbejdet af Europa-Parlamentet for at give borgerne mulighed for at
finde ud af, hvad EU har gjort, gør og planlægger at gøre. Man kan søge og dele indhold samt
personalisere app’en. En stor del af indholdet findes på 24 sprog. App’en kan downloades gratis
fra App Store og Google Play.
 
Mere
 Hvad EU gør for mig
 #EUandME - videoer og fortællinger om de redskaber og muligheder, EU giver unge
mennesker, så de kan forfølge deres interesser (Europa-Kommissionen)
 InvestEU - historier fra det virkelige liv om, hvordan EU-investeringer gør en konkret forskel
(Europa-Kommissionen)
EUProtects - hverdagens helte, som arbejder sammen i marken for at beskytte borgerne
(Europa-Kommissionen)
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Meningsmålinger i alle EU-lande
 
Europa-Parlamentet udgiver med jævne mellemrum Eurobarometerundersøgelser, som
måler på borgernes holdninger, forventninger og bekymringer samt stemmeintentioner.
 
 
 

F r e m  m o d  v a l g e t  i  2 0 1 9  o f f e n t l i g g ø r  E u r o p a - P a r l a m e n t e t  e n  r æ k k e
Eurobarometerundersøgelser, som måler på europæernes interesse for EU-valget og deres
holdning til det europæiske projekt. Detaljerede analyser gennemført efter valget vil supplere

Q: Alt taget i betragtning mener du så, at (VORES LAND) har haft fordel eller ej af sit medlemskab af EU?
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•

•

•

•

med oplysninger, der skal forbedre vores forståelse af europæernes stemmeadfærd.
 
Målinger i april og september 2018 viser stigende opbakning til EU
 
Parlamentets  undersøgelser  i  2018  bekræfter  borgernes  støt  stigende  opbakning  til  EU.
Septembermålingen,  som blev  gennemført  blandt  mere  end  27.000  europæere  i  alle  28
medlemslande,  viser,  at:
 

62 % af borgerne mener, at deres lands medlemskab af EU er en god ting, mens 68
%  af  respondenterne  er  overbevist  om,  at  deres  land  har  haft  fordel  af  EU-
medlemskabet,  hvilket  er  den  højeste  andel  siden  1983, 
66 % af europæerne ville stemme for, at deres land skulle forblive medlem af EU (i
alle EU-lande er der flertal for at blive i EU), mens kun 17 % ville overveje at stemme
for at melde sig ud og 17 % ikke har besluttet sig, 
41 % af deltagerne i undersøgelsen kender datoen for det kommende EU-valg, og 51
% udtrykker interesse for valget.
 

På  spørgsmålet  om,  hvad  der  optager  dem  mest  i  forbindelse  med  den  kommende
valgkampagne,  har  borgerne  ændret  deres  prioriteter  i  forhold  til  den  seneste  måling.  I
september  topper  immigrat ion  l isten  (50  %)  efterfulgt  af  økonomi  (47  %)  og
ungdomsarbejdsløshed (47%), mens terrorbekæmpelse er rykket ned fra førstepladsen til en
fjerdeplads (44 %).
 
L&aelig;s hele september-unders&oslash;gelsen her
 
Den danske del af unders&oslash;gelsen
 
Sammenlign med april-unders&oslash;gelsen her
 
Den næste Eurobarometerundersøgelse kommer i april 2019.
 
Hvordan gennemføres Eurobarometer?
 
Alle Europa-Parlamentets og Kommissionens undersøgelser bliver gennemført af den samme
virksomhed og med den samme metode, hvilket giver mulighed for direkte sammenligninger og
for at følge tendenser over tid. Der anvendes personlige face-to-face-interviews med ca. 27.000
respondenter over 15 år i alle 28 EU-medlemsstater.
 
Deltagerne  i  undersøgelserne  bliver  omhyggeligt  udvalgt,  så  de  afspejler  den  enkelte
medlemsstats befolkningssammensætning og derfor er statistisk fuldt repræsentative. Analysen
af resultaterne har til formål at give et så fuldstændigt overblik som muligt over de nationale
udviklinger, særlige regionale tendenser, forskelle mellem befolkningsgrupper og historiske
tendenser.
 
For hver undersøgelse vil følgende blive offentliggjort:
 

hovedrapporten  (på  dagen for  offentliggørelsen  kun  på  engelsk,  senere  på  de
resterende 23  EU-sprog) 
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•
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de komplette bilag med sociodemografiske data og resultater 
nationale faktaark med de vigtigste resultater for hver medlemsstat (på engelsk og
det nationale sprog) 
aggregerede Excel-datafiler 
en SPSS-fil med de komplette rådata (på anmodning)
 

Tidligere undersøgelser
 
Et &aring;r f&oslash;r valget til Europa-Parlamentet (april 2018)
 
Sociodemografiske tendenser i den offentlige opinion i medlemsstaterne
 
Parlemeter 2017 (oktober 2017)
 
To &aring;r til valget til Europa-Parlamentet i 2019 (maj 2017)
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Projektioner for det kommende Europa-Parlament
 
I samarbejde med Kantar Public projekterer Kontoret for Analyse af den Offentlige Opinion
mandater  baseret  på grundlag stemmeintentioner  fra  alle  medlemslande til  Parlamentets
allerede eksisterende politiske grupper.
 
Da vi ikke kan forudsige det fremtidige antal og sammensætningen af Parlamentets politiske
grupper, er disse prognoser for sammensætningen af det næste Europa-Parlament baseret på
det afgående Parlaments struktur og bør ses som et øjebliksbillede af den aktuelle politiske
situation som repræsenteret i meningsmålinger.
 

Hvem er "andre"?
 
Siden 2014 er nye politiske formationer dukket op på nationale politiske scener og ser ifølge de
nuværende meningsmålinger ud til at kunne opnå mandater i det opkommende valg. Hvis de
hverken er en del af nogen af de nuværende politiske grupper i  Europa-Parlamentet, eller
medlem af et europæisk politisk parti,  placeres deres planlagte sæder i  en kategori kaldet
"andre". Da vi ikke kan foregribe, hvilke(n) gruppe(r) de vælger at være tilknyttet efter valget, er
denne kategori ligeligt fordelt på venstre- og på højrefløjen.
 

EU-valget i 2019

DA Pressetjenesten , Generaldirektoratet for Kommunikation
Europa-Parlamentet - Talsmand: Jaume DUCH GUILLOT
Pressetjenestens nummercentral (32-2) 28 33000

33 I 40



Anvendelse af offentligt tilgængelige data fra pålidelige kilder
 
Parlamentet  har  ikke  bestilt  de  meningsmålinger,  der  er  anvendt  til  at  projektere
mandatfordelingen.  Der  er  tale  om offentligt  tilgængelige  meningsmålinger  udarbejdet  af
identificerede valginstitutter i de enkelte medlemsstater. Der anvendes kun meningsmålinger fra
pålidelige  kilder.  Et  bilag  til  rapporten  indeholder  en  detaljeret  liste  over  alle  anvendte
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meningsmålinger, deres kilder og data. Desuden er der adgang til en Excel-fil med fuldstændig
oversigt over stemmeintentioner i alle medlemsstater siden begyndelsen af 2018. Det er ikke
muligt at anvende alle meningsmålinger til denne øvelse.
 
Specifikke  meningsmålinger  til  Europa-Parlamentet  har  altid  forrang  frem  for  nationale
meningsmålinger. Hvis der findes flere meningsmålinger i løbet af rapporteringsperioden for et
givet  land,  omregnes de tilgængelige undersøgelsesdata til  et  gennemsnit  per partt  uden
anvendelse af vægtning eller yderligere algoritmisk behandling. Den tilgængelige Excel-fil viser
hver undersøgelses detaljerede resultater herunder de gennemsnitlige resultater som beregnet
af Kontoret for Analyse af den Offentlige Opinion.
 
Vælg et medlemsland ved hjælp af drop down menuen.
 
Hver prognose beskrives nærmere i en rapport om udviklingen i det politiske landskab, som kan
downloades her.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
Further information
The full report (29.03.2019)
Download SVG version of trendile projections
Download summary table of seat projections (29.03.2019)
Download detailed polling survey data (29.03.2019)
Download SVG version of seats projections
Download SVG version of trendline projections
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Resultater af valg til Europa-Parlamentet 1979-
2014
 
En ny dynamisk hjemmeside indeholdende alle resultater fra tidligere og nuværende valg
til Europa-Parlamentet findes nu på alle officielle EU-sprog.
 
www.valg-resultat.eu vil blive opdateret løbende på valgaftenen den 26. maj med det samlede
resultat af valget til  Europa-Parlamentet, herunder nationale delresultater, i  takt med at de
nationale myndigheder indsender detaljerede oplysninger herom.
 
Tidligere valg til Europa-Parlamentet
 
Hjemmesiden indeholder information om alle tidligere valg til Europa-Parlamentet siden 1984 og
opdelt på nationale partier og politiske grupper siden 1979 samt alle resultater på nationalt
niveau siden 2009. Hjemmesiden giver også oplysninger om tendenser i forbindelse med valg til
Europa-Parlamentet, f.eks. om kønsbalance.
 
En dynamisk og interaktiv hjemmeside
 

Sammenligningsværktøjet kan sammenligne data mellem forskellige valg. 
Brugerne kan også undersøge mulige parlamentariske koalitioner ved hjælp af en
integreret regnemaskine, når de første officielle prognoser offentliggøres den 26.
maj. 
En widget kan skræddersy hjemmesiden til dine behov. Den vil offentliggøre tidligere
resultater  af  valget  til  Europa-Parlamentet  på  din  hjemmeside  og  automatisk
opdatere  resultaterne  af  valget. 
Download dataark i åbne dataformater (json, xml og csv) og grafiske billedformater
(jpg og png).
 

Hvis du ønsker at integrere rådata på selve valgnatten, bedes du tilmelde dig ved at sende en
e-mail til Election-results-data@europarl.europa.eu. Så vil du modtage oplysninger om, hvordan
du gør det, og opdateringer pr. e-mail.
 
Der vil blive gennemført test den 25. april, 7. maj og 14. maj for at sikre en korrekt transmission,
modtagelse og andre funktioner. Anmodninger om deltagelse i disse test sendes pr. e-mail til:
Election-results-data@europarl.europa.eu.
 
Presseværktøjet til Europa-valget indeholder flere oplysninger om valget, såsom fakta og tal om
valgprocessen, spidskandidater og EU's resultater i denne valgperiode. Den indeholder også
regelmæssigt ajourførte oplysninger om Eurobarometerundersøgelser og nyttige kontakter for
journalister, der dækker Parlamentets aktiviteter.
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AV-tjenester og multimediemateriale
 

Multimediemateriale
 
Journalister har adgang til et omfattende katalog af multimediemateriale, som er af høj kvalitet
og  lige  til  at  gå  til.  Det  drejer  sig  både  om pressemeddelelser,  nyhedshistorier,  videoer,
infografikker, billeder og fotogallerier. Du kan få et overblik over mulighederne i brochuren
”European Parliament reporting made easy - Multimedia products and services available to
journalists”.
 
AV-tjenester
 
Parlamentet udbyder livetransmission af plenarsamlinger og udvalgsmøder, som udbydes via
satellit og online i både broadcast- og webkvalitet. Optagelserne kan tilgås via Parlamentets
multimediecenter.
 
Parlamentet  stiller  desuden  TV-  og  radiostudier,  ENG-hold,  stand-op-positioner  og
fotoreportager til rådighed. Medier kan finde alle de oplysninger, de har brug for, her (klik på
’Services’).
 
Baggrundsoplysninger
 
Europa-Parlamentets  forskningstjeneste  (EPRS)  udbyder  uafhængig  og  objektiv
baggrundsinformation om alle politikområder, som er henvendt til den brede offentlighed. EPRS'
studier, briefinger og faktaark kan findes på EPRS' hjemmeside og mobilapp.
 
EPRS' grafiksamling er et bibliotek af grafer, diagrammer, tabeller og kort med statistiske data,
som kan anvendes gratis (med angivelse af Europa-Parlamentets forskningstjeneste som kilde).

TV studie i Europa-Parlamentet i Bruxelles
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Det visuelle materielle bygger på statistiske oplysninger fra de kilder, der er nævnt i grafikken.
 
Særlig akkreditering til valgdagene
 
 
Journalister, der gerne vil have adgang til Parlamentet i forbindelse med valgdagene og natten
skal anmode om en særlig akkreditering. Læs mere her.
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Nyttige kontakter for journalister, der dækker
Europa-Parlamentets aktiviteter
 
Europa-Parlamentet har pressefolk ansat i Bruxelles og på Parlamentets kontorer i alle
medlemslandene.  De  dækker  alle  politikområder  og  kan  være  behjælpelige  med
information  om  Parlamentets  arbejde.  
 
Europa-Parlamentets talsmandsenhed
 
Europa-Parlamentets talsmandsenhed giver information om institutionelle anliggender og svarer
på spørgsmål, der vedrører Parlamentets regler, procedurer, finanser og administration. Du kan
finde svar på de oftest stillede spørgsmål og få afmonteret myter i vores opdaterede FAQ.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
Europa-Parlamentets talsmand og generaldirektør for kommunikation
 
(+ 32) 2 28 43000 (BXL)
 
(+ 33) 3 881 74705 (STR)
 
(+ 32) 496 59 94 76
 
jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Marjory VAN DEN BROEKE
 
Chef for talsmandenheden
 
(+ 32) 2 28 44304 (BXL)
 
(+ 33) 3 881 74336 (STR)
 
(+ 32) 498 98 35 86
 
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
 
Pressetjenesten
 
Europa-Parlamentet  har  pressefolk  ansat  i  Bruxelles  og  på  Parlamentets  kontorer  i  alle
medlemslandene. De dækker alle politikområder og kan være behjælpelige med information om
Parlamentets arbejde. De skriver og udsender pressemeddelelser om debatter og afstemninger
i Parlamentet og arrangerer desuden pressekonferencer og seminarer. Kontaktoplysninger
fordelt efter politikområde og land.
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Du kan finde pressebriefinger, pressemeddelelser og ugens dagsorden under Presserum på
Parlamentets hjemmeside europarl.eu. Følg de seneste nyheder på @EuroparlPress.
 
Dansktalende presseattachéer i Bruxelles og København
 
Jacob LOLCK
 
Press officer - Europaparlements kontor i København
 
(+45) 254 88 711
 
(+33) 3 881 744713 (STB)
 
jacob.lolck@europarl.europa.eu
 
Lea JØRGENSEN
 
Press officer - Europaparlements kontor i København
 
(+45) 22 17 83 08
 
(+33) 3881 74713 (STB)
 
lea.jorgensen@europarl.europa.eu
 
Thomas HAAHR
 
Press officer Bruxelles
 
(32) 2 284 2976 (BXL)
 
thomas.haahr@europal.europa.eu
 
Mere
Contact details of press officers of political groups
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