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Rollen som nasjonal ekspert 

•  Ikke norsk representant i EP, men lønnet av 
UD 

•  Lojaliteten ligger i EP som har 
instruksjonsmyndighet 

•  Upolitisk rolle 
•  Utfører oppgaver på lik linje med kollegene 

i Parlamentets sekretariat 

 
2 



Europaparlamentet 

•  Direkte valgt fra 1979 
•  Lovgivende myndighet fra 1993  
•  Før valget 766 medlemmer  
•  Nå 751  
•  Min 6 /max 96 rep pr land  
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Parlamentets rolle 

•  Medlovgiver i EU sammen med Rådet 
(statene)  

•  Svakere rolle utenfor det lovgivningsbaserte 
samarbeidet (utenrikspolitikk og en rekke 
andre områder) 

•  Kan heller ikke selv bestemme sitt 
hovedsete 
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Valgresultatet 

•  42,53 prosent. 
•  Lav valgdeltakelse?  
•  Samme som ved mellomvalg til 

Kongressen 
•  Lavest i tidligere kommunistland 
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 Tillit til folkevalgte   

•  Ca 40%  av EU borgerne har tillit til EP 
•  Kun 25%  av EU borgerne har tillit til sine 

nasjonale folkevalgte 
•  Amerikaneres tillit til Kongressen under 10 

% 

•  CEPS,  Europe is still standing, Daniel Gros, 6. juni 2014, Kilde: 
Eurobarometer (halvårlige målinger fra  2008 t.o.m.  2013 
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De politiske gruppene  etter valget 

(min. 25 medl. fra min. 7 land) 
 

Antall medlemmer 
•  EPP - Det europeiske 

folkepartis gruppe 221 (273)  
•  S&D - Den progressive 

allianse av Sosialister og 
Demokrater 191(196) 

•  ECR - Europeiske 
konservative og reformister 
70 (57) 

 

•  ALDE - Alliansen av Liberale og 
Demokrater for Europa 67 (83) 
Greens/EFA - De Grønne/Den 
europeiske Frie Allianse 50 (58) 

•  GUE/NGL – Venstrefløyens 
fellesgr/ nord grønne 52(35) 

•  EFFD - Gruppen for Europeisk 
frihet og direkte demokrati 48 
(31) 

•  Medlemmer uten 
gruppetilhørighet 52 (32) 
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Mer EU-skeptisk, radikalt og fragmentert  

•  Likevel fortsatt flertall for de moderate partigruppene 
•  Vanskeligere men ikke uoverkommelig å bygge flertall 

koalisjoner – EPP/S&D et «must»  - 412 stemmer  
•  Alternative høyre el venste koalisjoner ikke lenger 

sannsynlige   
–  EPP, ALDE og ECR 358 stemmer  
–  S&D, ALDE, Grønne og GUE  360 stemmer 
–  376 for å få flertall. Absolutt flertall kreves i en rekke viktige 

saker. Velge Koms pres, mistillitsvotum mot KOM, endring av 
valgloven, vedta resolusjon, inndra KOMs delegerte myndighet etc 
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Høringer  

•  29.9- 3.10: Høringer med påflg komite-
evalueringsmøter 

•  20-23 okt: EP plenum avstemning over Kollegiet 
•  31 okt: Barossokommisjonens mandat utløper  
•  Men vil tidsplanen holde? 

– Barosso I: 39 dager for å godkjenne pres/158 
dager for kollegiet.  

– Barosso II: 101 vs 247 dager 
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