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Oversigt

• Det Europæiske Råd

• Europa-Parlamentet

• Europa-Kommissionen 

• Den Europæiske Centralbank 

• Spørgsmål 



Hvem har magten i EU?

Det Europæiske Råd

• Det Europæiske Råd –
består af EUs stats- og 
regeringschefer, der 
sætter den 
overordnede 
dagsorden for EU og 
retning samt 
hastigheden for 
europæisk integration.



Hvem har magten i EU?

Det Europæiske Råd

• Siden Lissabon-Traktaten har det Europæiske 
Råd haft en fast formand (på engelsk: 
præsident) udpeget af stats- og 
regeringscheferne for en periode på 2,5 år 
med mulighed for at blive forlænget én 
gang.

• Formanden er ansvarlig for at forberede og 
lede møder i det Europæiske Råd samt 
repræsentere institutionen eksternt. 



Hvem har magten i EU?

Det Europæiske Råd

• Den tredje og kommende 
formand er den tidligere belgiske 
premierminister Charles Michel.

• C.V.: født 1975 i en politisk 
engageret familie, hvor faderen 
bl.a. tjente som udenrigsminister. 
Blev første gang minister i 2007, 
leder af det liberale parti fra 2011 
og i 2014 premierminister.



Hvem har magten i EU?

Det Europæiske Råd

• Som formand bliver han konfronteret med 
vigtige emner som Brexit, EU’s flerårige 
budget og klimakrisen. 

• Tilhænger af liberale og overstatslige 
løsninger.

• Støttes af den franske præsident Emmanuel 
Macron og den hollandske premierminister 
Mark Rutte samt den liberale gruppe i 
Europa-Parlamentet. 



Hvem har magten i EU?

Europa-Parlamentet 

• Siden det blev valgt direkte i 
1979, er dets magt vokset, især i 
forhold til lovgivningsprocessen.

• I dag er det medlovgiver med 
Rådet på de fleste 
politikområder.

• Europa-Parlamentet bestemmer 
også sammen med Rådet  over 
EU’s årlige budget.



Hvem har magten i EU?

Europa-Parlamentet 

• Formanden for Europa-Parlamentet vælges for 
en periode på 2,5 år og deles normalt mellem de 
to store partier: De europæiske konservative og 
de europæiske socialister.

• Formanden leder debatter og aktiviteter i 
Europa-Parlamentet  samt repræsenterer det 
eksternt.

• Den 3. juli 2019 valgte Europa-Parlamentet 
socialdemokraten David Sassoli som formand.



Hvem har magten i EU?

Europa-Parlamentet 

• C.V. uddannet politolog, 
arbejdet som TV-vært i Italien, 
medlem at Europa-Parlamentet 
siden 2009 og viceformand 
siden 2014.

• Fokus på bæredygtighed, 
klimaforandringer og ligestilling. 

• Tilhænger af åbenhed og ser 
Europa-Parlamentet som 
borgernes garant i EU.



Hvem har magten i EU?

Kommissionen

• Kommissionen forelægger 
lovforslag for Rådet, og den 
udarbejder udkastet til EU’s 
årlig budget.

• Kommissionen har den 
»formelle ret til at foreslå 
lovgivning «



Hvem har magten i EU?
Kommissionen
• Formanden (kvinden!) for Kommissionen 

udpeges af det Europæiske Råd for en periode 
på fem år og skal godkendes af Europa-
Parlamentet.

• Forkvinden leder dagsordenen og arbejdet i 
Kommissionen samt repræsenterer den 
eksternt.

• Efter lange forhandlinger i det Europæiske Råd 
blev den konservative tyske politiker Ursula von 
der Leyen udpeget som kandidat den 2. juli 
2019 og den 16. juli godkendt af Europa-
Parlamentet.



Hvem har magten i EU?

Kommissionen

• C.V. født i Bruxelles, uddannet 
læge og mor til syv samt 
minister i Merkels regeringer i 
perioden 2005-2019.   

• Fokus på klimaforandringer, 
teknologiske og demografiske 
muligheder og trusler. 
Forandringer skal ske indenfor 
rammen af den europæiske 
sociale markedsøkonomi.



Hvem har magten i EU?

Kommissionen

• Ud over forkvinden for Kommissionen er der 
også EU's højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. 
Populært kaldes denne person EU’s 
udenrigschef.

• Personens funktion er at koordinere EU’s 
eksterne forhold så de fremstår 
sammenhængende. Svar på Henry Kissingers 
spørgsmål om, ‘hvem man skal ringe til i 
Europa’ og så alligevel ikke.



Hvem har magten i EU?

Kommissionen

• Det Europæiske Råd valgte at 
nominere den spanske 
socialdemokrat og tidligere 
formand for Europa-
Parlamentet Joseph Borrell. 

• Udiplomatisk og føderalt 
indstilling, der ønsker, en 
stærkere EU udenrigsprofil på 
linje med USA og Kina. 



Hvem har magten i EU?

Den Europæiske Centralbank

• Ansvarlig for administration af euroen, for 
varetages af Eurozone landenes monetære 
politik og føre tilsyn med banker.

• Den Europæiske centralbank ledes af en 
formand (kvinde!), som udpeget af det 
Europæiske Råd for en periode på otte år.

• Den 1. november overtager Christine Lagarde
posten som forkvinde for den Europæiske 
Centralbank.



Hvem har magten i EU?

Den Europæiske Centralbank

• C.V. uddannet jurist, tidligere 
borgerlig fransk minister, 
første kvindelig finansminister 
i G8 og chef for Internationale 
Valutafond.

• Pragmatisk tilgang til ECB 
frem for akademisk, men 
forsvarer negativ rente og 
opkøb af obligationer.



Hvem har magten i EU?

Mønstre 

• Første kvinder som 
formænd (kvinder!) for 
Kommissionen og den 
Europæiske Central Bank.

• De fleste er føderalt 
og/eller liberalt 
orienterede. 



Tak for opmærksomheden 

Spørgsmål?


