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EP-VALG 2019
Søndag den 26. maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet, men vidste du, at
vi som noget nyt skal vælge 14 parlamentsmedlemmer fra Danmark og ikke 13
som i 2009 og 2014?
Det nye antal skyldes, at Storbritannien efter Brexit efterlader 73 tomme
pladser i Europa-Parlamentet. 46 af pladserne bliver holdt i reserve, mens 27
af dem fordeles blandt medlemslande, som idag er underrepræsenterede.
Således vil det nye Europa-Parlament efter valget bestå af 705 frem for 751
parlamentsmedlemmer. Og altså 14 danske politikere.

Frankrigs udenrigsminister Robert
Schuman opfordrer på baggrund af Jean
Monnets oplæg til dannelse af et Kul- og
Stålfællesskab for at sikre fred i Europa.
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Paristraktaten underskrives af Vesttyskland, Frankrig, Belgien, Italien, Nederlandene og Luxembourg, og Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab er skabt.
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Traktaten for det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab træder i kraft.
1952

Aktuelle europaparlamentarikere fra Danmark

Jeppe Kofod
Socialdemokratiet

Morten Helveg Petersen
Radikale Venstre

Jens Rohde
Radikale Venstre

Romtraktaten træder i kraft, og dermed
er Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab skabt.
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Christel Schaldemose
Socialdemokratiet

Ole Christensen
Socialdemokratiet

Morten Messerschmidt
Dansk Folkeparti

Morten Løkkegaard
Bendt Bendtsen
Venstre
Det Konservative Folkeparti
Det konkurrerende frihandelsområde
EFTA oprettes af Storbritannien, Østrig,
Danmark, Norge, Portugal og Sverige.
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Anders Vistisen
Dansk Folkeparti

Jørn Dohrmann
Dansk Folkeparti

Margrete Auken
Rina Ronja Kari
Socialistisk Folkeparti Folkebevægelsen mod EU

Den fælles europæiske
landbrugspolitik etableres.
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Rikke Karlsson
Løsgænger

De europæiske medlemslande
EU består i dag af 28 medlemslande (inkl. Storbritannien) og har mere end 510
mio. indbyggere.
Vidste du, at Storbritannien er det første
medlemsland til at aktivere artikel 50, og på den måde
sætte en forhandling i gang om at forlade
unionssamarbejdet, så EU28 bliver til EU27?
Det var et snævert flertal af briterne på 51,9 %, som d.
23. juni 2016 stemte Storbritannien ud af det europæiske
samarbejde. Stemmeprocenten var på 72,2%.

EF-Domstolen fastslår princippet
om EF-rettens forrang ift. national
lovgivning.

Toldunionen træder i kraft.

Storbritannien, Danmark og Irland
indtræder i EF.
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VIDSTE DU...

AT DET NÆSTMEST GOOGLEDE DAGEN
EFTER BREXIT-AFSTEMNINGEN I
STORBRITANNIEN VAR:

”WHAT IS THE EU”?
Første direkte valg til
Europa-Parlamentet. Danmark har 18
EP-medlemmer - det stiger til 21 ved valget
i 1984 og falder så til 13 ved 2009-valget.

Grækenland indtræder i EF.

1979

1981

EU og ansøgerlande
Vidste du, at der lige nu er syv lande, som gerne vil
optages i EU?
Det er Tyrkiet (ansøgt siden: 1987), Makedonien (2004),
Montenegro (2008), Albanien (2009), Island (2009), Serbien
(2009) og Bosnien-Herzegovina (2016). Alle landene er
anerkendte som kandidatlande, men optagelsesforhandlinger
er kun indledt med Tyrkiet, Montenegro, Island og Serbien, og
dét uden garanti for at de bliver medlemmer.

Spanien og Portugal indtræder i EF.
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Berlinmurens fald.
1989

Medlemslande
Ansøgerlande

Vidste du, at dette skyldes, at kandidatlandene skal

Storbritannien

efterleve en række kriterier, som vores hovedstad har

Ikke-medlemslande

lagt navn til?
“Københavnerkriterierne” blev fastlagt i 1993 på et
EU-topmøde i København og består af tre betingelser.
Et af kriterierne omhandler stabile institutioner, som sikrer
demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for og
beskyttelse af mindretal.

Schengen-aftalen underskrives.

Maastricttraktaten vedtages af
Det Europæiske Råd.
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Danmark i EU
Vidste du, at Danmark i 2018 har 45-års jubilæum i EF/EU, da vi i
1973 indtrådte som medlemsland?
Danmark er med sine fire forbehold (retsområdet, forsvar, euroen og unionsborgerskabet) et af de få medlemslande, som har valgt ikke at tage del i alle
områder af det europæiske samarbejde.

Sovjetunionens opløsning.
Åbning for østudvidelse.

Danmark forkaster Maastricttraktaten
ved folkeafstemning.

Det indre marked træder i kraft.
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Medlemslande med forbehold er ikke
omfattet af de regler, som bliver vedtaget
på området, ligesom de heller ikke har

Det er, når et medlemsland har
valgt ikke at samarbejde med andre
EU-lande på området, men i stedet
følger egen lovgivning.

Hvilke
konsekvenser
har det?

medindflydelse på beslutningerne, der
træffes.

Hvad er et
forbehold?

Danmark vedtager Maastrichttraktaten
sammen med Edinburgh-aftalen, som
indeholder Danmarks fire forbehold.
1993

Københavnerkriterierne vedtages.

Østrig, Finland og Sverige indtræder i
EU, der nu har 15 medlemslande.
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Et udpluk af EU-institutionerne

Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet

Ministerrådet (Rådet)

EU’s udøvende magt, hvis vigtigste opgave
er at fremme Unionens fælles interesser,
uden skelen til nationale særinteresser.
Kommissionen består af 28 kommissærer,
én fra hvert medlemsland. Kommissionen
minder om en regering, som stiller lovforslag, har ansvar for budgettet samt sikrer, at
EU-traktaterne overholdes.

EU’s direkte valgte organ, som sammen med
Ministerrådet danner EU’s lovgivende magt.
Europa-Parlamentet består af folkevalgte
fra alle 28 medlemslande. Udover at deltage
i lovgivningsprocessen fører parlamentet
tilsyn med EU-budgettet og Kommissionen.
På den måde minder Europa-Parlamentet om

I Rådet mødes EU-landenes ministre, som
er relevante for det politikområde, som skal
drøftes. På møderne diskuteres og vedtages
EU-lovgivning, og politikker koordineres. De
initiativer, som vedtages i Rådet, har ministrene bemyndigelse til at forpligte deres
medlemslande til at støtte.

Folketinget.

Amsterdamtraktaten vedtages.

Nicetraktaten, som skal gøre
EU-systemet klar til optagelsen af nye
medlemslande, vedtages.

Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet
og Slovenien indtræder i EU.
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2000
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Det Europæiske Råd

EU-Domstolen

Består af alle EU’s stats- og regeringschefer, samt Kommissionsformanden og EU’s Højtstående Repræsentant
for Udenrigsanliggender og Sikkerhedspolitik. Det Europæiske Råd samles på topmøder flere gange årligt for at
lægge en fælles linje og retning for EU.

EU’s dømmende magt, som sikrer, at EU-lov og -ret
overholdes og fortolkes ens af alle medlemslande og
EU-institutioner. EU-Domstolen er opdelt i to organer: Domstolen og Retten. Domstolen behandler sager
vedrørende fortolkning og anvendelse af traktaterne,
mens Retten primært tager sig af konkurrencesager
og erstatningssager.

Ministerrådet og Det Europæiske Råd deler logo,
men som du kan læse, har de vidt forskellige funktioner.

Rumænien og Bulgarien indtræder i
EU, der nu tæller 27 medlemslande.

Lissabontraktaten underskrives.

Finanskrisen bryder ud.
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VOXPOP

Hvad betyder det europæiske samarbejde for dig?

”

EU betyder stabilitet, sikkerhed og fælles løsninger
på udfordringer, der går
på tværs af grænser. De
største trusler lader sig
nemlig ikke stoppe af
grænsebomme.

”

EU er et samarbejde mellem en række lande, hvor
man på trods af kulturforskelle hjælper og lærer af
hinanden. Herigennem kan
vi forme fremtiden ikke
kun for Danmark, men for
andre lande med lignende
værdier som os selv.

Hafida, 49 år
Konsulent

Helena, 18 år
Gymnasieelev

”

Jeg oplever en række fordele ved samarbejdet mellem de europæiske lande.
Fx når jeg rejser, hvor jeg
kan bruge internet uden
store omkostninger og
krydse grænser uden pas.
Det ville være anderledes
uden samarbejdet.

Andreas, 26 år
Journalist

Lissabontraktaten træder i kraft
efter forhandlinger med Irland.

Finanspagten vedtages.

Kroatien bliver medlem af EU som det
28. medlemsland. EU tæller nu mere
end 510 mio. borgere.
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”

EU er grundlæggende en
god ting. Det skaber muligheder for de europæiske
borgere, fx fri bevægelighed og forbrugerbeskyttelse. Udfordringen er,
at de love og regler, som
kommer ud af samarbejdet, til tider virker lidt generelle og svære at tilpasse
på nationalt niveau.

”

EU har kæmpe betydning
for danske fødevareproducenter og ikke mindst de
mange danske lønmodtagere. Fælles regler skaber
også fair konkurrencevilkår. Husk på at 80%
af danskproducerede
fødevarer går til det indre
marked.

Simon, 28 år
Fotojournalist

Ole, 59 år
Forbundsformand

”

EU giver mig tryghed,
fordi mine rettigheder og
muligheder er sikret, når
jeg skal finde arbejde og
stifte familie.

”

Det europæiske samarbejde har en konkret
betydning i min hverdag,
hvor jeg rejser meget i forbindelse med mit arbejde.
Her oplever jeg, at det er
let at krydse grænser og
uden den store omstilling.

Signe, 22 år
Medicinstuderende

Folkeafstemning om Brexit.

Europa-Parlamentet stemmer for at aktivere
artikel 7 mod Ungarn, som kan udløse skrappe
sanktioner for ikke at leve op til EU’s grundlag.

2016

2018

Brahim, 28 år
Økonom

Redaktionen
AOF Danmark står bag denne folder, som er støttet
økonomisk af Europa-Nævnet. AOF arrangerer debatter
og foredrag, driver blogportal og podcast-produktion med
henblik på at øge interessen og forståelsen for det
europæiske samarbejde.
Det sker i en anerkendelse af, at det europæiske samarbejde i stigende grad har betydning for danskernes hverdag,
og derfor er det vigtigt, at vi har lettilgængelig information
formidlet på forskellige måder til forskellige publikummer.

Redaktionen består af Lars Gaardhøj og Christiane From
og kan kontaktes på laga@aof.dk og chfr@aof.dk.

Følg med i debatten

og bliv klar til valg
Du kan følge med i vores projekter ved at gå ind på:
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www.europa-debat.dk		

Europa-Debat.dk

Eller scan QR-koden for at blive bragt direkte til
vores platform.
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