Nogle forklaringer...
ET ØJEBLIK,
MINE DAMER
OG HERRER!
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Strasbourg
Strasbourg er Europa-Parlamentets hjemsted.

Den Europæiske Union
Den Europæiske Union (EU) udvikler sig hen imod en stadig snævrere union
mellem de europæiske folk. Medlemsstaternes flag er hejst i Strasbourg.
De nuværende 15 medlemsstater – som snart bliver mange flere – vedtager
fælles politik og aktioner, når de i fællesskab kan nå bedre resultater, end hvis
de handlede hver for sig.

ALT STÅR OG
FALDER MED
PLENARMØDET!

Plenarmøde
Hele Parlamentet samles under sine mødeperioder. Dets møder kaldes
plenarmøder. Det afholder hvert år 12 mødeperioder af en uges varighed
i Strasbourg og nogle kortere i Bruxelles. Alle medlemmer er indbudt til at
deltage i disse møder. Når et af Parlamentets udvalg holder møde, er det
derimod normalt kun udvalgets medlemmer, der deltager i mødet.

»Jeg må overbevise de andre. Det er nu, Parlamentet har en kæmpe
chance for at trænge igennem med sin kompetence på miljøområdet...«
Irina Vega, der er medlem af Europa-Parlamentet, kalder det her blot
»Parlamentet«. Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år. Det vælges
ved almindelig valgret af borgerne i Den Europæiske Unions medlemsstater.
Europa-Parlamentet har for øjeblikket 626 medlemmer.
JEG MÅ OVERBEVISE DE ANDRE. DET ER
NU, PARLAMENTET HAR EN
KÆMPE CHANCE FOR AT
TRÆNGE IGENNEM MED SIN
KOMPETENCE PÅ
MILJØOMRÅDET…

Rådet og Europa-Parlamentet vedtager nu i fællesskab »europæiske love« på
miljøområdet. Direktivet om vandpolitikken var første gang, Parlamentet
benyttede »den fælles beslutningsprocedure« på miljøområdet.

Alex
Medlemmerne af Europa-Parlamentet (EP) bistås af assistenter.
Alex er assistent for EP-medlemmet Irina Vega.

Politisk gruppe
De politiske grupper spiller en afgørende rolle for de politiske afgørelser,
Europa-Parlamentet træffer. Langt de fleste parlamentsmedlemmer tilhører
en politisk gruppe. Resten er løsgængere. I Europa-Parlamentet består de
politiske grupper af medlemmer fra flere medlemsstater.
JA, CHRIS…
DIN POLITISKE
GRUPPE BAKKER
OS OP?

FANTASTISK!
BARE ALLE DE ANDRE
OSSE GØR DET!
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Ordfører
Når et parlamentsudvalg skal behandle et europæisk »lovforslag«, vælger
det et af sine medlemmer til ordfører. Ordføreren udarbejder en
betænkning. Når udvalget har vedtaget den, behandles den på
plenarmødet, der stemmer om den.

IRINA! MILJØUDVALGET
HAR NOK VALGT DIG TIL
ORDFØRER OM ET BRÆNDENDE SPØRGSMÅL?

HA, HA, HA!
DU ER LIGE DEN
RETTE TIL AT KASTE
VAND PÅ ILDEN?

HA! HA! HA!

LE IKKE FOR
TIDLIGT! VENT TIL
DU SER MINE
ÆNDRINGSFORSLAG
TIL KOMMISSIONENS
FORSLAG!

Miljøudvalget
Parlamentsmedlemmerne er fordelt på 17 stående udvalg. Miljøudvalget
er et af dem.
Ændringsforslag
Et ændringsforslag er en ændring af en foreslået lovtekst.
Ændringsforslagene forelægges og sættes til afstemning, først i
parlamentsudvalget, derefter i Europa-Parlamentet på plenarmødet.
Kommissionen
Europa-Kommissionen (som Alex her blot kalder Kommissionen) er den
institution, der tager initiativ til »europæiske love«, forvalter den europæiske
politik og holder øje med, at traktaterne overholdes. For øjeblikket består
den af 20 uafhængige kommissærer (Det Forenede Kongerige, Frankrig,
Italien, Spanien og Tyskland har hver to, mens de øvrige lande har hver en).
Europa-Parlamentet vælger eller forkaster Kommissionen, der foreslås af
medlemsstaternes regeringer.

»Water is not a commercial…«
Takket være tolkene kan debatterne i Europa-Parlamentet foregå på alle
Den Europæiske Unions officielle sprog.

VAND ER IKKE EN
ALMINDELIG
HANDELSVARE SOM
ANDRE…

l’eau n’est
pas
un bien
marchand
…

Fælles beslutningsprocedure
Den fælles beslutningsprocedure er den sædvanlige lovgivningsprocedure i Den
Europæiske Union: Rådet og Parlamentet har lige meget at skulle have sagt og
vedtager i fællesskab de »europæiske love«, Kommissionen foreslår. Den
endelige lovtekst kan kun vedtages, hvis Europa-Parlamentet godkender den.

...OG PARLAMENTET
OG RÅDET SKAL
BENYTTE DEN
FÆLLES
BESLUTNINGSPROCEDURE.

Rådet
Rådet er sammensat af ministre fra hver medlemsstat (eller ministrenes
repræsentanter). Dets officielle navn er Rådet for Den Europæiske Union.
Rådet vedtager de »europæiske love«, ofte sammen med EuropaParlamentet ved den fælles beslutningsprocedure. De emner, Rådet skal
behandle, bestemmer, hvilke fagministre der deltager i Rådets møder
(udenrigsministre, budgetministre, miljøministre...).
Rådet må ikke forveksles med Det Europæiske Råd., der mødes mindst to
gange om året. Det Europæiske Råd består af medlemsstaternes stats- og
regeringschefer og Europa-Kommissionens formand. Det fastlægger de
generelle politiske retningslinjer for Den Europæiske Union. Medierne kalder
også dets møder for topmøder.

»Mine damer og herrer, vi går nu over til afstemning!«
På plenarmødet vedtager Europa-Parlamentet ved sin førstebehandling
betænkningen om Europa-Kommissionens »lovforslag«.
Den fælles beslutningsprocedure begynder nu for alvor. Denne procedure
kan medføre, at Parlamentet skal behandle lovforslaget indtil tre gange.
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MINE DAMER
OG HERRER, VI
GÅR NU OVER
TIL AFSTEMNING!

KÆRE KOLLEGER,
PARLAMENTET HAR
NU ENSTEMMIGT
VEDTAGET AT
KRÆVE,...

...AT BORGERNE SKAL
VÆRE MED TIL AT
BESTEMME
EU'S VANDPOLITIK!

DET ER KLART, AT
PARLAMENTET HAR
MEGET AT SIGE OM VANDFORURENING, PRISER,
FORVALTNING OG ISÆR,
HVOR HURTIGT REGLERNE SKAL ANVENDES
I PRAKSIS.

»Kære kolleger…«
Europa-Parlamentet vælges for fem år ad gangen, mens dets formand vælges
for to et halvt år, dvs. for halvdelen af en valgperiode. Europa-Parlamentets
formand leder samtlige parlamentariske aktiviteter, fører forsædet under
mødeperioderne og repræsenterer Parlamentet i alle dets forbindelser
udadtil.

Fælles holdning
Fælles holdning: Således kaldes den tekst, Rådet enes om, efter at det har
behandlet den holdning, Europa-Parlamentet har vedtaget efter sin
førstebehandling.

NU FÅR VI SNART
RÅDETS FÆLLES
HOLDNING... DET
KOMMER TIL AT GÅ
HEDT TIL!

À

»Bruxelles-Gare du Luxembourg«
Stationen Gare de Bruxelles-Luxembourg ligger lige ved Europa-Parlamentets
bygninger i Bruxelles.

»Altid på vej mellem to byer…«
Medlemmerne af Europa-Parlamentet arbejder dels i Strasbourg, hvor de
fleste af Parlamentets mødeperioder afholdes, dels i Bruxelles, hvor
Parlamentets udvalg og politiske grupper holder møder, og hvor der også
afholdes nogle supplerende mødeperioder. Europa-Parlamentets
Generalsekretariat ligger i en tredje by, nemlig Luxembourg. Nogle
tjenestemænd og medarbejderne ved Europa-Parlamentets politiske grupper
arbejder i Bruxelles.

ALTID PÅ
VEJ MELLEM
TO BYER…

Info Point
Den Europæiske Union har talrige Info Points i medlemsstaterne og også i
ansøgerlandene. Her kan offentligheden finde generel information om Den
Europæiske Union og dens politik. På Europa-Parlamentets websted findes
alle oplysninger om Parlamentets og dets medlemmers aktivitet:
www.europarl.eu.int.

NÅ, DU ARBEJDER
STADIG FOR
MILJØUDVALGET?

SOM DU KAN SE.
MEN SKULLE DU IKKE
HA' VÆRET TIL
TJETJENIEN OG
ARBEJDE FOR OSCE?

JEG MINDER LIGE HURTIGT
OM DAGSORDENEN: FØRST SKAL
VI BEHANDLE SPØRGSMÅLENE
FRA PPE-GRUPPEN OM PROBLEMER
MED STØJ FRA FLY... DEREFTER
PSE-GRUPPENS SPØRGSMÅL
OM DIREKTIVFORSLAGET OM
GENMODIFICEREDE
ORGANISMER.

OSCE
»Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa«: Blandt dens
medlemmer er ikke alene europæiske stater, men også asiatiske og
nordamerikanske. OSCE's rolle i Europa er at forhindre konfliktsituationer, at
styre dem, hvis de alligevel opstår, og at handle efter en konflikt.

Direktiv
En »europæisk lov« kan bl.a. have form af et direktiv: Det er bindende med
hensyn til det resultat, der skal opnås, men medlemsstaterne må selv
bestemme, hvilke midler de vil benytte til at nå resultatet.
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Andenbehandling
Når Europa Parlamentet modtager Rådets »fælles holdning«, forbereder det
sig, hvis det vil ændre den under andenbehandlingen.

NGO
»Ikke-statslig organisation (non-governmental organisation)«:Talrige
organisationer, som er uafhængige af stater, er aktive inden for områder som
fødevarehjælp, sundhed, beskyttelse af menneskerettigheder eller
miljøbeskyttelse. Listen er meget lang: Røde Kors, Amnesty International,
Læger Uden Grænser, Caritas, Oxfam, WWF International…

Forligsudvalget
Forligsudvalget træder i funktion i forbindelse med den fælles
beslutningsprocedure, hvis Rådet og Europa-Parlamentet efter Parlamentets
andenbehandling stadig ikke er enige. I den situation mødes en delegation fra
Rådet og Parlamentet i et »forligsudvalg«. Parlamentets delegation har lige
så mange medlemmer som Rådets.

Mindretalsfagforening
Fagforeninger opstod i 1800-tallet. De forsvarer arbejdstagernes rettigheder
og krav i en virksomhed, i en branche, på landsplan, i Den Europæiske Union…
Fagforeningsvalg foregår normalt på virksomhedsplan. Her kan en fagforening
have flertallet, være dominerende eller tværtimod være i mindretal.
Bestyrelse
En virksomheds bestyrelse er det organ, der træffer virksomhedens
strategiske beslutninger.

»Du er dog nødt til at forhandle med Rådet.«
Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union deles om
beslutningsmyndigheden på lovgivningsområdet. Hvis de to institutioner er
uenige, må de forhandle for at nå frem til et kompromis. Disse forhandlinger
foregår i Forligsudvalget.

JA, VI SKAL
FORBEREDE
PARLAMENTETS
ANDENBEHANDLING.

DIANA ARBEJDER
FOR EN NGO,
DER KÆMPER FOR
MENNESKERETTIGHEDER.

OG DU
ARBEJDER
MED MILJØ?

DE ER JO UENIG MED
RÅDET, SÅ HVORNÅR KAN
DIREKTIVET BLIVE
VEDTAGET?

VORES BETÆNKNING HAR VÆRET
FORELAGT VED ANDENBEHANDLING. VI MÅ DERFOR NÅ TIL
ENIGHED MED RÅDET, OM
NØDVENDIGT VED AT KOBLE
FORLIGSUDVALGET PÅ...
TAK.

CARIMAS
HAR HAFT ENDNU EN SORT
DAG. UDSIGTEN TIL EN RETSSAG
HAR TRYKKET KURSEN PÅ KONCERNENS AKTIER, OG ARBEJDERNE HAR
VARSLET ARBEJDSNEDLÆGGELSE
I MORGEN...
...IMENS TRUER EN MINDRETALSFAGFORENING MED AT UDLEDE
GIFTIGT AFFALD, HVIS CARIMAS'
BESTYRELSE IKKE OPGIVER
SIN PLAN OM AT
OMSTRUKTURERE...

DU ER DOG NØDT TIL
AT FORHANDLE MED
RÅDET.

Et uformelt møde i Forligsudvalget
Det er ikke nødvendigt, at alle berørte parter deltager i de uformelle møder
i Forligsudvalget. Der er tale om forberedende arbejdsmøder, der bl.a. gør
det muligt at se, hvor mulighederne for kompromis ligger.
JEG HAR LIGE
FÅET AT VIDE, AT
DER ER ET UFORMELT
MØDE I FORLIGSUDVALGET I EFTERMIDDAG.
JEG MÅ LØBE!
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»Fru Maria Castanheira repræsenterer Rådet og hr. Simon Webb
Kommissionen.«
Under dette uformelle møde i Forligsudvalget er Rådet repræsenteret af en
tjenestemand fra den medlemsstat, der varetager Rådets formandskab
(et formandskab varer et halvt år), mens Kommissionen er repræsenteret
af en af sine tjenestemænd.

FRU MARIA
CASTANHEIRA
REPRÆSENTERER
RÅDET OG
HR. SIMON WEBB
KOMMISSIONEN…

...DE FÅR IKKE OPBAKNING
FRA FLERTALLET AF MEDLEMSSTATERNE, HVIS DE
IKKE GIVER INDRØMMELSER
MED HENSYN TIL GENNEMFØRELSESFRISTERNE OG
UNDTAGELSERNE...

PARLAMENTET HAR OVERVEJET SAGEN OG ACCEPTERER
DE FRISTER, RÅDET FORESLÅR.
PÅ DEN MÅDE FÅR MEDLEMSSTATERNE TILSTRÆKKELIG
TID TIL AT TILPASSE SIG
DE NYE STANDARDER...

TIRSDAG, KL. 10.00.
FORLIGSUDVALGET…

MEN VI ER
ENDNU IKKE
VED VEJS
ENDE…

JEG MÅ ROSE
DEM FOR DERES
FORHANDLINGSEVNER!

»De får ikke opbakning fra flertallet af medlemsstaterne...«
Medlemsstaterne tager stilling via deres repræsentant i Rådet.
Gennemførelsesfristerne
Direktivernes bestemmelser gælder først efter en vis frist for at give
medlemsstaterne tid til at tilpasse deres lovgivning.

Forligsudvalget (fortsat)
Under de officielle møder i Forligsudvalget er Rådet repræsenteret af en
minister fra det land, der varetager formandskabet for Rådet, mens EuropaKommissionen er repræsenteret af en kommissær. Europa-Parlamentets
delegation er sammensat, så der er politisk ligevægt, og en af Parlamentets
næstformænd er formand for delegationen. Ordføreren og formanden for
det parlamentsudvalg, der har haft hovedansvaret for at behandle sagen, er
altid medlem af delegationen.

»Parlamentet skal også godkende aftalen…«
Hvis der opnås enighed i Forligsudvalget, betyder dette i langt de fleste
tilfælde, at lovgivningsproceduren er afsluttet med et positivt udfald...,
men Europa-Parlamentet skal først bekræfte Forligsudvalgets fælles udkast
ved en tredjebehandling!

…PARLAMENTET
SKAL OGSÅ GODKENDE AFTALEN...

IRINA, SKYND DIG,
TÆND FOR FJERNSYNET! DET ER
UMULIGT AT FÅ FAT PÅ NOGEN
HOS CARIMAS! FIMOIL HAR
FREMSAT ET FJENDTLIGT
OVERTAGELSESTILBUD!

»Fimoil har fremsat et fjendtligt overtagelsestilbud!«
Når virksomheder søger at skaffe sig af med en konkurrent, fremsætter
de ofte et overtagelsestilbud: Aktionærerne i det selskab, der forsøges
overtaget, får tilbudt at få deres aktier overtaget til en pris, der ligger højere
end deres børsværdi. Hvis en virksomhed mener, at et sådant tilbud vil skade
den, opfatter den det som et fjendtligt overtagelsestilbud.
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