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Tillykke! Du har succesfuldt deltaget i et rollespil i Parlamentarium, hvor du 
prøvede, hvordan det er at være medlem af Europa-Parlamentet (MEP) og 
drøfte to forslag til direktiver med din gruppe. 

Forhandlingerne om direktiverne om “vandsolidaritet« og “personlig 
identifikation” kommer temmelig tæt på parlamentsmedlemmernes 
virkelige arbejde.

De skal også:
•	 indsamle	oplysninger	under	tidspres	
•	 vurdere	værdien	af	de	oplysninger,	de	modtager	
•	 	definere	en	holdning	i	deres	eget	politiske	parti	og	forsvare	den	over	for	de	

andre grupper 
•	 forhandle	og	indgå	et	kompromis	for	at	opnå	et	resultat
•	 	formidle	deres	holdning	–	ikke	kun	til	hinanden,	men	også	til	pressen	og	

offentligheden. 

Arbejdet for medlemmer af Europa-Parlamentet er endnu mere kompliceret, 
da de er nødt til at løse alle disse opgaver på forskellige sprog og steder.

Hvad kunne du bedst lide ved at være et medlem af Europa-Parlamentet? Hvilken del af spillet 
fandt du særlig interessant? Var der dele, som du fandt for svære eller for stressende?

POLITIKER FOR EN DAG - DE FÆRDIGHEDER, DET KRÆVER
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SÅDAN VIRKER DET 

DEFINITIONER

Det kræver mange færdigheder at blive en dygtig politiker. Den første 
færdighed er at forstå alle de tekniske termer, der bruges til at lovgive på  
EU-niveau. 

EUROPÆISKE UNION: Den Europæiske Union (EU) har i øjeblikket 
28 medlemsstater. Selv om de alle sammen er suveræne stater (dvs. 
de kan frit træffe afgørelser om deres egne love og organisering), 

har de aftalt at anvende fælles love på en række områder. De gør navnlig 
dette i tilfælde, hvor mange forskellige nationale love vil gøre udvekslinger 
(f.eks. af varer) meget vanskeligt, eller i tilfælde, hvor de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at løse et problem, rækker ud over et enkelt lands grænser 
(tænk f.eks. på miljøbeskyttelse).

LISSABONTRAKTATEN: Dette dokument beskriver de områder, 
hvor medlemsstaterne skal vedtage fælles love, angiver 
lovgivningsprocessen og definerer unionsborgerskab.

EU-BORGERSKAB. Enhver person, der er statsborger i et EU-land, 
er automatisk en EU-borger. EU-borgerskabet erstatter ikke det 
nationale statsborgerskab. Hvis du er borger i Europa, så kig på dit 

pas - det er et bevis på både din nationalitet og dit EU-borgerskab.

DIREKTIV: Dette er, hvad (de fleste) love på EU-plan kaldes. De 
kaldes “direktiver”, fordi de definerer et bredt mål, der skal nås af 
alle EU-lande, samtidig med de overlader detaljerne til de enkelte 

medlemsstater (således angiver direktiverne en retning for de nationale 
lovgivere). Undertiden vedtager medlemsstaterne yderligere, relaterede 
love, der er mere detaljerede og skal anvendes på nationalt plan.
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For at arbejde effektivt i Europa-Parlamentet skal 
du også være nødt til at forstå, hvem de vigtigste 
aktører er.

SPILLERNE: 

EUROPA-KOMMISSIONEN: Europa-
Kommissionen er EU’s “udøvende 
organ”. Den består af 28 “kommissærer” 

(en fra hver medlemsstat), der er uafhængige 
og repræsenterer EU’s interesser som helhed. 
Kommissionen foreslår europæiske love og 
sikrer også, at de gennemføres korrekt. Men 
Kommissionen vedtager ikke lovene selv. 
Dette er en opgave for Europa-Parlamentet og 
Ministerrådet.

EUROPA-PARLAMENTET består af 751 
medlemmer af Europa-Parlamentet, 
som er direkte valgt af borgerne i alle 28 

medlemsstater og organiseret i en række politiske 
grupper. Europa-Parlamentet repræsenterer 
således EU’s borgere. Parlamentet forhandler 
og vedtager europæiske love sammen med 
Ministerrådet. 

MINISTERRÅDET består af en minister 
fra hver medlemsstat. Da Den 
Europæiske Union beskæftiger sig 

med mange forskellige emner såsom landbrug, 
udenrigsanliggender, miljø og transport, er der 
i virkeligheden ikke bare ét Ministerråd, men 
mange forskellige. Ministerrådet repræsenterer 
regeringerne i medlemsstaterne og skal vedtage 
nye love sammen med Europa-Parlamentet. 

Ministerrådet bør ikke 
forveksles med DET 
EUROPÆISKE RÅD 
eller EUROPARÅDET. 
DET EUROPÆISKE RÅD 
består af stats- og 
regeringscheferne i 
EU-medlemsstaterne 
og typisk beslutter eller 
udsender det 
anbefalinger om 
hovedprioriteter og 
initiativer, der bør udvikles 
af Kommissionen, 
Ministerrådet og 
Europa-Parlamentet. 
EUROPARÅDET består 
af 47 medlemslande og 
beskæftiger sig med
spørgsmål som demokrati, 
retsstaten og 
menneskerettigheder 
- den er Europas store 
menneskerettighedsor-
ganisation. 
Den kan ikke udstede love.  
EUROPARÅDET har 
sit hovedkvarter i 
Strasbourg ligesom 
Europa-Parlamentet.
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EUROPA-PARLAMENTETS AKTØRER:

MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET: Medlemmerne af 
Europa-Parlamentet vælges direkte for en femårig periode. 
Parlamentsmedlemmer, der deler den samme politiske 

overbevisning, danner en POLITISK GRUPPE uanset deres oprindelsesland. De 
politiske grupper i Europa-Parlamentet er således organiseret efter politisk 
tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Der kan kun oprettes en ny politisk 
gruppe i Europa-Parlamentet, hvis den har mindst 25 parlamentsmedlemmer 
og mindst repræsenterer syv medlemsstater. 

UDVALG: Et udvalg er et sted, hvor parlamentsmedlemmer fra 
forskellige politiske grupper mødes for at diskutere emner inden for 
et bestemt område (såsom miljø, udenrigspolitik eller økonomiske 

anliggender). Der findes mere end 20 sådanne udvalg, og det er her, at meget 
af det forberedende arbejde med nye love laves. Husk, du har deltaget i 
udvalgsmøder under rollespillet.

PLENARMØDE: Det er her, at Europa-Parlamentet som helhed 
træffer sine beslutninger. Da det i et udvalg kun er nogle 
parlamentsmedlemmer, som mødes og diskuterer visse foreslåede 

love, er plenarmøderne de møder, hvor alleparlamentsmedlemmer mødes for 
at undersøge alle de foreslåede love, der er gået gennem udvalgene. Prøvede 
du at tale i plenarforsamlingen under rollespillet? 

ÆNDRING: et forslag til en ændring af et lovforslag. 

BEHANDLING: Når Parlamentet eller Rådet mødes og træffer 
beslutning om et forslag til en lov. 

Andre nyttige informationskilder: www.europarl.europa.eu

MP

mp

mp mp
mp
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 6

FASE 5

FASE 4

FASE 7

FASE 8

FASE 9

FASE 12

FASE 11

FASE 10

KOMMISSIONENS 
FORSLAG 

FØRSTEBEHANDLING 
I EUROPA-PARLAMENTET (briefinger 

fra den politiske gruppe, høringer, 
orienteringer og udvalgsmøder)

AFSTEMNING I 
PLENARFORSAMLINGEN: 

Parlamentets holdning 
vedtages (vedtagelse af 
forslag eller ændringer) 

FØRSTEBEHANDLING 
I RÅDET 

AFSTEMNING: VEDTAGELSE 
ELLER ÆNDRINGER 

ANDENBEHANDLING 
I EUROPA- 

PARLAMENTET 

AFSTEMNING I PLENARFORSAMLINGEN: 
PARLAMENTETS ANDEN HOLDNING 

VEDTAGES (specifik proces til ændring, 
forkastelse eller vedtagelse af 

Rådets forslag) 

ANDENBEHANDLING 
I RÅDET 

AFSTEMNING
(vedtagelse eller forkastelse 
af Parlamentets holdning)

FORLIGSUDVALG KOMPROMIS: 
FÆLLES UDKAST 

(ellers bliver lovforslaget 
ikke vedtaget)

TREDJEBEHANDLING 
I PARLAMENTET

FASE 13

FASE 14

LOVGIVNINGSPROCESSEN 
ER FÆRDIG

AFSTEMNING I 
PLENARFORSAMLINGEN

(vedtagelse eller forkastelse| 
af den fælles tekst) 

FASER I EUROPA-
PARLAMENTETS 
BESLUTNING-
SPROCES – det 
virkelig livs “spil” 
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INDGÅ AFTALER

Europa-Parlamentet og Rådet skal nå til enighed 
om en fælles tekst for at en europæisk lov kan 
vedtages. Hvordan indgår de aftaler? Der findes en 
procedure, der højest indeholder tre faser (disse 
kaldes “behandlinger”), som fører til et kompromis. 

Her følger en detaljeret beskrivelse af denne 
proces: 

Fase 1: Rådet og Europa-Parlamentet studerer 
begge Kommissionens forslag. Der indsamles 
en masse oplysninger, hovedsagelig gennem 
konsultationer med akkrediterede lobbyister, 
interessenter, borgere og andre. Kan du huske, 
hvordan du indsamlede oplysningerne i 
rollespillet? 

De grupper, der arbejder med forslaget, er et 
PARLAMENTARISK UDVALG i Europa-Parlamentet 
og en ARBEJDSGRUPPE i Rådet. 

FØRSTEBEHANDLING: Parlamentet og Rådet 
stemmer særskilt om forslaget for første gang.

YDERLIGERE 
INFORMATION:
Parlamentet og Rådet 
arbejder parallelt, men 
som hovedregel er det 
Europa-Parlamentet, der 
først formelt “vedtager” 
(beslutter) sin holdning. 
Når Rådet vedtager sin 
egen holdning, skal det 
også beslutte, om det kan 
acceptere de ændringer, 
som Parlamentet har 
anmodet om. 
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Fase 2: Hvis de ikke er helt enige (hvilket ofte er tilfældet), går de videre til 
en anden fase. Her undersøger de mulige kompromiser. Arbejdsgruppen 
og udvalget mødes igen, og i slutningen af denne fase stemmer Rådet 
og Parlamentet om den foreslåede tekst for anden gang. Dette er 
andenbehandlingen.

Fase 3: Hvis de to parter efter andenbehandlingen stadig ikke kan blive enige 
om et fælles udkast, har de en sidste chance: Der nedsættes et forligsudvalg 
for at finde en mulig løsning. På forligsmødet går repræsentanter fra Europa-
Parlamentet og Rådet sammen for at finde et kompromis. Disse møder foregår 
ofte under stort tidspres, og der indgås ofte en aftale langt ud på natten efter 
mange timers forhandlinger. 

Hvis der ikke opnås enighed her, bliver lovforslaget endeligt afvist. Du under 
dig måske over, hvorfor der er så mange faser. Du spørger måske dig selv om, 
om det virkelig er nødvendigt.

Men overvej følgende: Kun gennem denne proces kan man være sikker på, at 
forskellige perspektiver og synspunkter bliver hørt! 
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NOTAT OM AT SKRIVE 
ET MANIFEST 
•	 	Have	en	vision.	
•	 	Fastsæt	dine	mål,	og	

udvikl din strategi for 
at de bliver realistiske. 

•	 	Find	fem	argumenter	
til at overtale folk til at 
stemme på dit direktiv. 

•	 	Vær	passioneret,	
præcis og relevant, og 
brug et klart sprog. 

•	 	Vær	kreativ	og	
inspirerende, når du 
fremsætter dine idéer. 

Nu hvor du forstår mere om arbejdsprocedurerne 
i Europa-Parlamentet, er det din tur til at danne 
en politisk gruppe og foreslå en lov om en sag, du 
virkelig tror på.

Følg disse seks trin, og se, om du kan overbevise 
dine klassekammerater til at stemme for dit forslag.

1.  Sammensæt din politiske gruppe 
af medlemmer, der har de samme 
overbevisninger som dig. 

2.  Vælg et navn til din politiske gruppe sammen 
med dine medlemmer. 

3.  Skriv dit gruppemanifest. 

4.  Vælg den sag, du gerne vil forsvare. 

5.  Lav et politikforslag, som du gerne vil have 
Parlamentet til at vedtage.  

6.  Lav en tale foran andre politiske grupper (dine 
klassekammerater) til støtte for din gruppes 
holdning til forslaget. 

Ved slutningen af hver tale vil du og dine 
klassekammerater stemme for at afgøre, hvilken 
politisk gruppe var den mest overbevisende i 
forsvaret af en sag. 

Tag udfordringen op for at blive den gruppe, 
der vinder!
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Noter: 
NOTAT OM AT SKRIVE ET 
POLITIKFORSLAG 
•	 	Forstå	dit	emne.	
•	 	Vid,	hvad	du	taler	om,	

og giv udtryk for dets 
betydning.

•	 	Sæt	realistiske	mål.
•	 	Fastsæt	tidsfrister.
•	 	Indsaml	og	forbered	

argumenter for og 
imod forslaget. 

•	 	Underbyg	disse	
argumenter med fakta 
og tal: Indsaml data og 
information.

•	 	Filtrér	og	gruppér	data	
og information.

•	 	Vær	klar	til	at	
forsvare dig og gå på 
kompromis! 

•	 	Vis	de	positive	
indvirkninger, dit 
forslag vil have!
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Noter: 
NOTAT TIL AT TALE 
OFFENTLIGT
•	 	Vær	selvsikker	-	du	kan	

godt! 
•	 	Vær	overbevist	og	

overbevisende! 
•	 	Lad	være	med	at	

bevæge hænderne 
uroligt eller flytte dine 
fødder	–	stå	så	stille	
som muligt. 

•	 	vSkab	kontakt	til	dit	
publikum ved at se 
direkte på dem.

•	 	Prøv	at	tale	i	et	normalt	
tempo.

•	 	Prøv	at	styre	dit	
kropssprog - undgå 
pludselige bevægelser!




