
Onlinerejse til Luxembourg den 20. oktober 2021
PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at kom-
me 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 Velkomst ved Zlatko Jovanovic, Finn Ellegaard 
og Michael B. Lauritsen

14:10 Introvideo om Luxembourg, byen, landet og 
EU-kvarteret

14:15 Om Storhertugdømmet Luxembourgs historie og 
 samfund og om byen Luxembourgs historie som EU-

by med Parlamentets første plenarsal og store dele 
af EU’s administration, ved Michael B. Lauritsen

14:35 Hvorfor forbinder mange Luxembourg med skatte-
ly, er det rimeligt? Luxembourg var i 2020 EU-

 topscorer på NGO’en Tax Justice Networks liste 
over verdens største skattely. Hvorfor det? Hvad er 
Luxembourgs rolle i kæden?

15:00 Pause

15:10 Møde med Mikael Krarup Schütt fra Europa-
 Parlamentets generaldirektorat for oversættel-

se i Luxembourg. Om generaldirektoratet og 
 oversætternes arbejde for at få hele EU-maskinen 
 til at køre rundt, og om, hvilke af Europa-Parlamen-

tets funktioner, der ligger i Luxembourg. Også om 
 vilkårene, arbejdsbetingelserne og livet for en 

EU-embedsmand i Luxembourg. 

15:35 Om EU-Domstolen, om domstolens arbejde og 
 rolle i EU-processerne

16:00 Pause

16:10 Møde med Maria Koefoed der er oversætter i EU-
 Kommissionen i Luxembourg. Om arbejdet som 

oversætter og Kommissionens øvrige funktioner i 
Luxembourg, og igen ikke mindst livsvilkårene 

 og arbejdsbetingelserne for en EU-embedsmand i 
 Luxembourg.

16:35 EU’s folkestyre filosofisk set: Aristoteles demokrati-
begreb. Er EU-domstolen demokratisk? 

 Ved DEO-chefanalytiker Rasmus Nørlem Sørensen, 
 inkl. spørgsmål

17:00 Afslutning ved Finn Ellegaard 

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen og 
Finn Ellegaard, der begge har ledet adskillige 
EU-grupperejser og har beskæftiget sig med 
EU-oplysning og debat gennem en årrække.

EU-Domstolen.

Storhertugpaladset.



Träipen er Luxembourgs version 
af blodpølse, baseret på blod, 
grisekød og -flæsk, kål, løg og 
krydderier. Kogt i tarm og typisk 
serveret med kogte kartofler og 
æblesovs, traditionel spise på be-
stemte helligdage.
 

Mad i Luxembourg

Geografi og befolkning

Frankrig

Tyskland

Tyskland

Belgien

Areal: 2.586 km² (Danmark 42.394 km²)
Heraf landbrug: ca. 50%, skov: ca. 34%, andet: ca. 16%
Højeste punkt: Kneiff, 560 m
Længste flod: Mosel, 515 km
Officielle sprog: Tysk, luxembourgsk, fransk
Indbyggere (Eurostat, 1.1.2020): 626.000
Andelen af udlændinge med et andet statsborger-
skab (Eurostat, 1.1.2020): 296.000 (47%) – heraf er 
243.000 (39%) EU-borgere. Dette er klart den største 
andel udlændinge i et land i EU, næste på listen er 
Cypern med en andel på 20%.
Luxembourgs tre største byer
Luxembourg: 76.500 (hovedstad)
Esch-zur-Alzette: 28.000
Dudelange: 18.500
BNP per indbygger, hvor EU27-gennemsnittet er 
indeks 100 (Eurostat, 2020): 266 
(til sammenligning er danskernes BNP per indbygger 
136% af EU-gennemsnittet og grækernes 64%)

Luxembourgs køkken afspejler 
landets position mellem Frankrig, 
Belgien og Tyskland og inde-
holder meget fransk mad og 
bagværk, pølseretter og tyske 
signaturretter. 

For nylig er det også blevet på-
virket af landets mange italienske 
og portugisiske immigranter. 

Luxembourg er det land i verden 
med flest Michelin restauranter 
per indbygger (og per km2)

Fritür eller Friture de la Moselle 
er én af favoritterne blandt flere 
fiskeretter fra floden Mosel. Det 
er små fisk krydret med salt og 
peber, vendt i citron og mel og 
friturestegt i olie, til de er sprøde. 
Serveres med hvidvin fra Mosel 
og citron til at presse over. Spises 
med fingrene.

Bouneschlupp er en traditionel 
luxembourgsk suppe/gryderet 
baseret på grønne bønner, kar-
tofler, løg og bacon som grundin-
gredienser, mens man også ofte 
tilsætter eksempelvis gulerødder, 
porrer, selleri og pølser. Retten 
serveres ofte sammen med grom-
perekichelcher, luxembourgske 
kartoffelpandekager.
 

Langs Mosel er der siden romerne blevet produceret vin og 
Luxembourg producerer mange gode tørre hvidvine og 
mousserende vine af Riesling, Pinot Blanc, Chardonnay m.fl.
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1: De to centrale pladser i den gamle by
2: Storhertugpaladset
3: Schuman-bygningen, 
 Europa-Parlamentets administration
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5: Den Europæiske Investeringsbank
6: Jean Monnet-bygningen, under 
 opførsel, Europa-Kommissionen
7: Centralstationen

CENTRUM

DET EUROPÆISKE
CENTRUM



EU-Kommissionen
EU’s ”regering” – udøvende magt. Initiativret: Stiller lovforslag. 

Traktaternes vogter, budgettets forvalter.
1 kommissær fra hvert land.

- Kommissionsformand: Ursula von der Leyen (konservativ, Tyskland)

- Konkurrencekommissær og ledende næstformand med ansvar 
 for det digitale område: Margrethe Vestager (liberal, Danmark)

- 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)

COREPER
Landenes 

EU-ambassadører
forbereder og 

forhandler sager.

EU’s institutioner
Det Europæiske Råd

Topmøder mellem regeringsledere.
Rammebeslutninger om EU’s fremtid.

Fast formand/præsident: Charles Michel (liberal, Belgien)

EU-Parlamentet
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.

Parlamentsformand: Davis Sassoli (S&D, Italien)

Ministerrådet
EU’s ”overhus” – lovgivende magt.

1 fagminister pr. land.
Stemmevægte 

efter befolkningstal.

EU-Domstolen
EU’s dømmende magt.

Sørger for at EU-retten overholdes 
i alle medlemslande.

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 uaf-
hængig ad EU-institutionerne og med-

lemslande, men har dog som 
hovedopgave at holde prisstabilitet. 

Præsident: Christine Lagarde (Frankrig)

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Andre aktører:
Komitéer og 

ekspertgrupper, 
Regionsudvalget, 

Triloger, 
Lobbyister,
Udvalg og 

rapportører, 
Formandskab.

EPP (Kristelige demokrater) 179 
med danske konservative 2019: 182

S&D (Socialdemokrater) 146 
med  danske Socialdemokraterne 2019: 154

Renew Europe (liberale) 98 
med Venstre og Radikale Venstre 2019: 108

De Grønne / EFA (progressive på miljø) 73 
med SF 2019: 74

ID (Identitet og Demokrati) 71 
med Dansk Folkeparti 2019: 73

ECR (Eurokritiske konservative) 63 
 2019: 62

GUE / NGL (Eurokritisk venstrefløj) 39 
med Enhedslisten 2019: 41

NI (løsgængere / uden gruppetilknytning) 36 
 2019: 57

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)

Mandater fordelt på grupper

Valgdeltagelse i hele EU i 2019: 50,62%
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Europa-Parlamentets grupper 
efter parlamentsvalget i maj 2019 og Brexit i januar 2020


