
 

Referat fra besøg i EU Parlamentet den 9. oktober 2015 

Efter sikkerhedscheck blev gruppen lukket ind i parlamentet 

og modtaget af Olav Gade fra den danske besøgstjeneste. 

Olav fortalte, at der p.t. er ca. 6000 medarbejdere ved EU i 

Bruxelles, heraf ca. halvdelen politiske medarbejdere og 

resten ikke politiske.  

EU er for tiden meget optaget af flygtningesituation og vi fik 

derfor en aktuel status på den politiske behandling af 

problemet: 

EU har ikke vedtaget en fælles asylpolitik – kun et 

samarbejde omkring fordeling af ansøgerne. I januar til juli 

2015 er der samlet modtaget 417.000 ansøgninger om asyl, 

hvilket er en fordobling i forhold til 2013. De fleste kommer 

fra Syrien, Kosovo og Afghanistan, men der er også 

økonomiske immigranter fra andre europæiske lande, hvor der ikke 

er krig.  

Det har på det seneste vist sig, at Dublin aftalen ikke virker: Den 

indebærer, at migranten skal registreres i det første EU land han/hun 

ankommer til. Derefter kan de øvrige lande sende vedkommende 

tilbage til dette land. Det fungerer ikke længere pga. af geografien, 

idet de fleste asylansøgninger kommer ind fra sydøst.  

De fleste asylansøgere har Tyskland som mål. Tyskland gav i første omgang løfte om asyl til 

800.000 syrer, men presset blev for stort, så man måtte lukke grænsen mod Østrig. Tyskland 

mener, at man på sigt får brug for indvandrere på grund af faldende børnetal. 

Status p.t. er at EU landene i gennemsnit godkender 45% af alle asylansøgninger, men der er stor 

forskel mellem landene individuel: Danmark godkender 

68%, Sverige 77% og Ungarn kun 9%. 

EU landene forsøger at nå frem til en fælles 

kvoteordning og en fordeling mellem landene. England 

og Danmark er ikke med pga. retsforbeholdet. En 

langsigtet plan forventes fremlagt primo 2016 og vil 

formodentlig indebære, at asylbehandlingen skal foregå 

udenfor EU, f.eks. i Tyrkiet. EU vil da betale Tyrkiet for at 

drive flygtningecentre. Man har derimod opgivet at 

medvirke til at føre landkrig i Syrien for at skabe ro i landet. Saudi Arabien og Iran støtter nemlig 



 

krigen i Syrien, så endelig ro vil kræve fredsaftale mellem de 2 lande, hvilket der ikke er udsigt til 

sker. 

Olav Gade fortalte derefter overordnet om Europa 

Parlamentets arbejdsområde. Det overordnede 

mål er at skabe bedre betingelser som samhandel 

og begrænse monopolisme. Et eksempel er 

forordning, som regulerer telebranchen, således 

at priserne for roaming er ensartede for all. Andre 

mål for kommissær Margrethe Vestagers indsats 

er Google, Gazprom og andre store markeds-

dominerende selskaber.  

 

Schweiz og Norge gennemfører frivilligt ca. 80% af EU lovgivningen, således at de kan opnå adgang 

til EU’s ca. 500 mio. forbrugere. De pågældende landes befolkning kan være for et EU 

medlemskab, men de lokale parlamentariker er imod. EU er ligeglad, da de 2 lande fylder alt for 

lidt. 

Derimod er man stærkt interesseret i at beholde 

Storbritannien som medlem. Tidspunktet for afstemning 

om Storbritanniens fortsatte medlemskab er ikke 

fastlagt endnu.  Holdningen i befolkningen svinger – lige 

nu er der et spinkelt flertal for udmeldelse, men 

Storbritannien er under pres fra USA, der ønsker en 

partner, der fortsat kan optræde som skeptisk medlem 

af EU.  

Resultatet af et engelsk nej til EU kan blive, at 

Storbritannien tilbydes fortsat medlemskab på særlige betingelser, f.eks. så sociale og 

arbejdsmarkedsforhold undtages. Men frygten er naturligvis, at andre lande kan ønske de samme 

betingelser.  

Olav Gade ønskede ikke at svare på spørgsmål om mindsteløn, men nævnte dog, at det er svært 

for politikerne at behandle det område, da leveforhold og omkostningsniveau er vidt forskelligt i 

medlemslandene. Begrebet social dumping får derfor meget forskellig betydning.  

Til slut fik gruppen forevist den imponerede plenarsal. Der er 751 medlemmer af parlamentet, 

som hver for sig kan tale på deres modersmål. Det kræver en effektiv tolkning. I den danske boks 

sidder 3 tolke, som tilsammen dækker 12 sprog og hver er på i 20 min. ad gangen. Bliver der talt 

på et sprog, man ikke dækker, tolkes fra boks til doks, dvs. at første tolk oversætter til et sprog, 



 

som andre forstår og derefter kan oversætte til eget sprog. Parlamentarikerne undgår at anvende 

specifikke lokale sproglige vendinger som f.eks. ordsprog, som reelt ikke giver mening på et andet 

sprog.  

EU’s samlede budget er 960 mia. – heraf går knap 40 % til den fælles landbrugspolitik og bevarelse 

af landdistrikterne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


