
 

 1 

1/5 

 

 
 

 

 

Tag én ud 
EU's lovgivningsproces blev lettere at overskue, hvis der kun var to institutioner i stedet for 
tre.  Spørgsmålet er, om man kunne undvære EU-Kommissionen. Enten ved at nedprioritere 
dens opgaver eller give opgaverne til andre.  

Kommissionens rolle er at komme med forslag til ny lovgivning, som vedtages af landenes 
ministre og Europa-Parlamentet.  

Man kunne forenkle processen ved nedlægge Kommissionen og lade medlemslandene komme 
med forslag i stedet. Find de bedste argumenter for denne forenkling af EU's 
lovgivningsproces.  
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Tag én ud 
EU's lovgivningsproces blev lettere at overskue, hvis der kun var to institutioner i stedet for 
tre.  Spørgsmålet er, om man kunne undvære Ministerrådet. Enten ved at nedprioritere dets 
opgaver eller give opgaverne til andre.  

Ministerrådet er med til at sikre, at der er opbakning til EU's love i medlemslandene. De 
enkelte ministre skal forsvare deres støtte til et kompromis over for deres parlament 
derhjemme, så de kan ikke gå med til hvad som helst. Men måske kan man sikre opbakning på 
en mere enkel måde end gennem regeringerne og ministerrådet.  
 
Det er f.eks. blevet foreslået, at hele lovgivningsmagten blev overdraget til det folkevalgte 
Europa-Parlament. Find de bedste argumenter for denne forenkling af EU's 
lovgivningsproces.  
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Tag én ud 
EU's lovgivningsproces blev lettere at overskue, hvis der kun var to institutioner i stedet for 
tre.  Spørgsmålet er, om man kunne undvære Europa-Parlamentet. Enten ved at nedprioritere 
dets opgaver eller give opgaverne til andre.  

Europa-Parlamentet er valgt af borgerne i EU's medlemslande. Hvis de støtter love, der er 
meget upopulære, kan de miste deres plads ved næste valg. Det gør ofte lovgivningsprocessen 
mere bøvlet at folkevalgte politikere har så vigtig en rolle. Det er også helt unormalt i 
samarbejdet mellem stater.  
 
Det ville gøre EU's lovgivningsarbejdet meget mere enkelt, hvis man nedlagde Europa-
Parlamentet. Find de bedste argumenter for denne forenkling af EU's lovgivningsproces. 
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Tag én ud 
Medierne har ikke en formel rolle i EU's lovgivningsproces, men de spiller alligevel en vigtig 
rolle. De hjælper borgere, foreninger og virksomheder m.fl. til at følge med i, hvad der sker i 
EU, så de kan holde lovgiverne ansvarlige og blande sig i processen. Denne indblanding gør 
EU's lovgivningsproces meget mere indviklet. Mediernes dækning kan også være skæv eller 
misforstået.  
 
Lovgivningsarbejdet ville blive enklere, hvis man forhandlede mere i fortrolighed og holdt 
medierne på afstand. Find de bedste argumenter for denne forenkling af EU's 
lovgivningsproces. 
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Tag én ud 
Selvom lobbyisterne ikke er en del af den officielle lovgivningsproces i EU, spiller de alligevel 
en vigtig rolle. De hjælper regioner, virksomheder, NGO’er, og erhvervsorganisationer med at 
blive hørt, så EU's lovgivere kender deres ønsker og problemer. Det kan hjælpe lovgiverne 
med undgå fejl og kritik bagefter. Men det kræver omvendt, at lovgiverne sikrer sig imod 
ensidig information og pression fra pengestærke interesser.  
 
Derfor ville det gøre lovgivningsarbejdet enklere, hvis man begrænser lobbyisme kraftigt. 
Find de bedste argumenter for denne forenkling af EU's lovgivningsproces. 
 


