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Gruppen foran Europaparlamentet 

Kontoret ble opprettet for å styrke kontakten med Europaparlamentet og EU generelt på 

bakgrunn av økt interesse for EU- og EØS-saker i Norge. Stortinget har hatt et Brusselkontor 

siden 2011. 

 

Kontoret holder til i Europaparlamentet, og består av én mann – Per S. Nestande.  

I tillegg til han er det kun en annen nordmann med kontor i parlamentet; nemlig Eva Joly. 

Som dog representerer Frankrike. 

 

Oppgaven til Nestande er å formidle kontakt mellom norske stortingspolitikere og EU-

parlamentet. Han deler arbeidssted mellom Brussel og Oslo.  

 

 

 

Stikkord fra presentasjonen hans:  

 

 EU er viktig for mange delegasjoner: 

• EFTA/EØS-delegasjonen 

• Europarådsdelegasjonen 

Europeisk dimensjon på andre delegasjoner – inkl. nordisk og arktis 



 

 Ukentlig sender de ut et nyhetsbrev -  Stortingets EU/EØS-nytt 

 

Oppgaver: 
 Lyttepost mer enn lobbyist 

 Hente inn informasjon og svare på spørsmål 

 Bistå praktisk ved besøk 

 Nettverksbygging og institusjonell kompetanse 

 

Positive erfaringer: 
 Synliggjøring i Brussel og økt oppmerksomhet i Oslo 

 

Europaparlamentet og nasjonale parlament 

 Parlamentene i alle 28 EU-land er representert i Brussel med kontor i 

Europaparlamentet 

 Nasjonale parlament kontrollerer at Kommisjonen har lovgrunnlag for nye forslag 

 Møtes for å drøfte utfordringer – bidrar til demokratisk legitimitet. 

 

Noen aktuelle saker 

 Brexit 

 Europeisk arbeidsmarkedsmyndighet 

 Migrasjon og asyl 

 Klima og energi 

 Arktis og fiskerisaker 

 Personvern: 

 ny personvernforordning, men også knyttet til: 

 handelsavtaler 

 Passasjerdata 

 Bankdata osv. 

 

Europaparlamentet: 

Nøkkeltall og kalender 

 Direkte valg fra 1979 – gradvis mer makt 

 751 medlemmer (705 etter Brexit) 

 Alle medlemmer har to eller flere assistenter 

 Sekretariat for partigruppene 

 Ca. 8000 ansatte 

 22 faste komiteer 

 24 språk – 2 interne arbeidsspråk 

 Hovedsetet i Strasbourg  

 12 plenumssamlinger i Strasbourg per år (traktatfestet) 

 Sekretariatet i Luxembourg 

 

Av praktiske grunner skjer mye i Brussel 

 

Vedtaksprosessen 

 

• Kortversjon: Kommisjonen foreslår - Parlamentet og Rådet vedtar 

• Detaljerte diskusjoner om ordlyden  

• 1, 2 eller 3 behandlinger i Parlamentet og Rådet 



• Mye formell og uformell kontakt i før, under og etter vedtak 

 

 

Kontaktpunkter i Europaparlamentet 

 

Politiske kontakter: 
 Komitélederne 

 Gruppelederne i komiteene 

 Saksordfører og skyggesaksordfører 

 Andre representanter og assistentene 

 Sekretariatene for partigruppene 

Embetsverket: 
 Sekretariatet 

 Utredningsseksjoner 

 

Erfaringer med Parlamentet 

 En åpen institusjon 

 Vær tidlig ute – viktig å være aktiv i 1. behandling som ikke har tidsfrist 

 Fakta og konkrete innspill er velkomne 

 Viktig å prioritere og være konkret 

 Lett å få informasjon – om en vet hva en skal spørre om 

 Husk å sjekke kalenderen 

 

Kaffe like viktig som lunsj. Det er enklere å få til en prat over en kaffekopp da det er hektisk 

møtevirksomhet. 

 

Valget i 2019 

 I løpet av perioden 23. – 26. mai 

 Nasjonale system (minstealder for kandidater, sperregrenser, om det er obligatorisk å 

stemme etc.) 

 Fra 751 til 705 MEP 

 73 britiske MEP ut – 27 plasser blir fordelt på 14 land som får 1-5 flere MEP. 

 Spitzenkandidatar  

 Ny Kommisjon høsten 2019 

 

Timeplan 

 23. – 26. mai: Val til Europaparlamentet 

 Juli: Valg av president i Europaparlamentet og i Europakommisjonen 

 September: Komiteene i EP konstituerer seg 

 September og oktober: Høring av kandidater til Kommisjonen 

 Oktober: Valg av Kommisjonen 

 November: Ny Kommisjon tiltrer 

 

 

Etter møtet fikk vi en kort omvisning i bygget. Akkurat da vi var der foregikk 

miniparlamentet, og det var et stort presseoppmøte i «vandrehallen».  

 

 



  
 

 


