Onlinerejse til Strasbourg – onsdag den 6. oktober 2021
PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke
har prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe
på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp af os.
Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan
koble sig på rejsen til løs samtale.
14:00 Gennemgår vi praktiske oplysninger om
Zoom, ved Zlatko Jovanovic
14:05 Velkomst til rejsen ved Finn Ellegaard
og forklaring af introvideo ved
Michael B. Lauritsen
14:15 Introvideo om Strasbourg og de europæiske institutioner
14:25 Oplæg om Strasbourg og EuropaParlamentets historie i byen, om
parlamentets historiske forbindelse
til Europarådet, der også ligger
i Strasbourg og om, hvorfor også
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger
i Strasbourg, inkl. spørgsmål.
Ved Michael B. Lauritsen

15:20 Møde med et dansk medlem af EU-Parlamentet (MEP), hvor vi hører om arbejdsdagen i Strasbourg-ugen, hvordan det
foregår med at afgive stemme, hvor mange afstemninger der er, og om fordelingen
mellem større sager og mindre sager
15:40 Vi kobler os på en live debat i Europa-Parlamentet i Strasbourg, der har sessioner i denne uge. Efter planen er de
i gang med at debattere Covid-hjælpepakker på dette tidspunkt. Efterfølgende
kommenterer vi på, hvad vi lige så
16:00 Pause
16:10 Vi møder Peter Bonnor fra EU’s ombudsmand og hører om kontorets arbejde som
demokratiets forsvarer internt i EU, inkl.
spørgsmål
16:30 EU’s folkestyre filosofisk set: Habermas
og herredømmefri dialog. Hvem skal bestemme i EU? Ved DEO-chefanalytiker
Rasmus Nørlem Sørensen, inkl. spørgsmål
17:00 Tak for i dag

15:00 Pause
15:10 Kort overblik over parlamentets
placering i EU’s lovgivningsprocesser og om parlamentets
tiltagende magt gennem tiden
ved Michael B. Lauritsen,
inkl. spørgsmål

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen
og Finn Ellegaard, der begge har
ledet adskillige grupperejser til
Strasbourg og har beskæftiget sig med EUoplysning og debat gennem en lang årrække.
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Banegården.
Statue af Gutenberg.
Domkirken Notre Dame fra 1163-1345.
Den Europiske Menneskerettighedsdomstol.
Europa Parlamentet.
Europarådet.
EU’s ombudsmand

Mad og vin i Alsace
MAD I ALSACE:
Maden i Alsace er præget af naboskabet til
Tyskland og adgangen til vin. Retter som choucroute kender vi som den tyske saurkraut. Det er
god og bastant mad, der ofte er tilberedt med
vin. Den alsaciske choucroute er tilsat riesling.
Bäckeofe er en anden klassiker. Retten består af
kød, kartofler og grøntsager, som er lagt i lag og
marineret i hvidvin. Bäckeofe laves i de smukke
forme, der oprindeligt stammer fra Souflenheim.
Det alsaciske køkken har sin egen version af
pizza. Den hedder tarte flambée eller flammeküche på tysk. Der findes mange opskrifter
på den, men den oprindelige består af en tynd
bund med creme fraiche, løg og bacon. Den
serveres med sikkerhed til vinfester.
Desuden findes der en række bastante kødtærter, som tourte vigneronne (vinbondens tærte
med hvidvinsmarineret kød og butterdejslåg)
og tourte forestiere (skovtærte med kød, svampe
og butterdejslåg).
Desserterne består ofte af frugttærter med
blåbær, kirsebær, hindbær, mirabelle etc. Dertil
kommer de gængse franske desserter som
chokolade.

VIN I ALSACE:
Når man taler om vine fra Alsace, er det typisk disse
tre druer, man har i tankerne:
Riesling regnes for den bedste drue i Alsace. En
god Riesling er ren og sprød, frisk og med et strejf af
citrus og eksotiske frugter. Vinen passer fint til fisk,
skaldyr og lyst kød.
Pinot Gris er mere fyldig og robust og mere fed end
Riesling. Den kendes på sin duft af bl.a. honning.
Gewurztraminer er nok den lettest genkendelige
Alsace vin. Det er en kraftig, velstruktureret vin med
fedme.
Cremant d’Alsace er fremstillet efter den traditionelle
måde for mousserende vine, men med druesorterne
fra Alsace. Den er elegant med delikate bobler.

Europa-Parlamentets grupper
efter parlamentsvalget i maj 2019 og Brexit i januar 2020

EU’s institutioner
Det Europæiske Råd

Andre aktører:

Komitéer og
ekspertgrupper,
Regionsudvalget,
Triloger,
Lobbyister,
Udvalg og
rapportører,
Formandskab.

Topmøder mellem regeringsledere.
Rammebeslutninger om EU’s fremtid.
Fast formand/præsident: Charles Michel (liberal, Belgien)

EU-Kommissionen
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EU’s ”regering” – udøvende magt. Initiativret: Stiller lovforslag.
Traktaternes vogter, budgettets forvalter.
1 kommissær fra hvert land.

71

- Kommissionsformand: Ursula von der Leyen (konservativ, Tyskland)
- Konkurrencekommissær og ledende næstformand med ansvar
for det digitale område: Margrethe Vestager (liberal, Danmark)

COREPER
Landenes
EU-ambassadører
forbereder og
forhandler sager.

- Klimakommissær og ledende næstformand med ansvar for grøn
omstilling: Frans Timmermans (S&D, Holland)
- Kommissær for finansielle ydelser og ledende næstformand
med ansvar for ’en økonomi, der virker for alle’:
Valdis Dombrovskis (konservativ, Letland)
- Udenrigsrepræsentant og næstformand: Joseph Borell (S&D, Spanien)

EU-Parlamentet

Ministerrådet

EU’s ”underhus” – lovgivende magt.
Efter Brexit 705 MEP’ere fra 27 lande,
fordelt efter landets størrelse (D: 96, DK: 14).
Godkender Kommissionen, kontrollerer budgettet,
stemmer om lovgivning og kommer med ændringsforslag.

EU’s ”overhus” – lovgivende magt.
1 fagminister pr. land.
Stemmevægte
efter befolkningstal.

Parlamentsformand: Davis Sassoli (S&D, Italien)

Den Europæiske Centralbank (ECB)

EU-Domstolen

ECB har hovedsæde i Frankfurt,
men bistås af de 19 eurolandes
nationale centralbanker. Eurolandene har
fælles valuta og fælles nationalbankrente.
ECB er officielt politisk neutral og uafhængig ad EU-institutionerne og medlemslande, men har dog som
hovedopgave at holde prisstabilitet.

EU’s dømmende magt.
Sørger for at EU-retten overholdes
i alle medlemslande.

Præsident: Christine Lagarde (Frankrig)
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Mandater fordelt på grupper

Valgdeltagelse i hele EU i 2019: 50,62%
EPP (Kristelige demokrater)
med danske konservative

2019: 182

S&D (Socialdemokrater)
med danske Socialdemokraterne

2019: 154

Renew Europe (liberale)
med Venstre og Radikale Venstre

2019: 108

179
146
98

De Grønne / EFA (progressive på miljø)
med SF

2019: 74

ID (Identitet og Demokrati)
med Dansk Folkeparti

2019: 73

ECR (Eurokritiske konservative)
GUE / NGL (Eurokritisk venstrefløj)
med Enhedslisten
NI (løsgængere / uden gruppetilknytning)
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Danmarks 14
EU-parlamentarikere
De Konservative
Pernille Weiss (KF/EPP)
Socialdemokratiet
Niels Fuglsang (S/S&D)
Christel Schaldemose (S/S&D)
Marianne Vind (S/S&D)
Venstre
Morten Løkkegaard
(V/Renew Europe)
Asger Christensen
(V/Renew Europe)
Søren Gade (V/Renew Europe)
Linea Søgaard-Lidell
(V/Renew Europe)
Det Radikale Venstre
Karen Melchior
(R/Renew Europe)
Morten Petersen
(R/Renew Europe)
Socialistisk Folkeparti
Margrete Auken (SF/Grønne)
Kira Marie Peter-Hansen
(SF/Grønne)
Dansk Folkeparti
Peter Kofod (DF/ID)
Enhedslisten
Nikolaj Villumsen (Ø/GUE-NGL)

