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Fremlagt af Præsidiet 

Behandles i Præsidiet 
 

Præsidieforslag 
om Nordisk Råds EU-kontor 

Forslag 

Præsidiet foreslår at 

Nordisk Råd beslutter 

At EU-funktionen fastholdes, dog således at funktionen tidsbegrænses til en 

ny treårig periode. 

Baggrund 

EU-Funktionen, med et EU-kontor i Bruxelles og en EU-rådgiver, har været i funktion 

under årene 2017-2020, ifølge Nordisk Råds Interne Beslutning 2/2016, på baggrund 

af medlemsforslag A 1667/præsidiet. 

 

En evaluering om EU-funktionen virksomhed har til behandling i Præsidiet og fagud-

valgene under sommeren og efteråret 2020. Evalueringen er fremkommet med en 

analyse på baggrund af rådets medlemmer og centrale aktører, ligesom at evaluerin-

gen kommer med forslag til hvordan EU-funktionen kan styrkes fremadrettet. Rådets 

udvalg og præsidie har drøftet den nordiske nytte af at fastholde EU-funktionen, 

herunder rammerne og prioriteringen af EU-funktionens virke. 

 

Et mandat er udarbejdet af Præsidiet for EU-kontorets virksomhed i en ny treårig pe-

riode, og vedlægges til godkendelse samtidig med præsidieforslaget. 

Præsidiets synspunkter 

Præsidiet noterer sig, at EU-funktionen ligeligt bistår alle rådets fire udvalg og præ-

sidiet såvel som Præsidentskabet og Rådssekretariatet, med en målsætning om, at 

EU-samarbejdet bliver et stærkt redskab for Nordisk Råd til at håndtere politiske ud-

fordringer af direkte EU-relevans og at der skabes synlighed om rådets arbejde i EU, 

og særligt Europa-Parlamentet, med henblik på, at EU inspireres af nordiske løsnin-

ger og beslutninger.  
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Præsidiet noterer sig at EU-funktionen er væsentlig for arbejdet med at gennemføre 

Nordisk Råds Internationale Strategi 2018-2022, der har EU-samarbejdet som ét af 

tre prioriterede indsatsområder, samt at varetage opgaven med de formelle interpar-

lamentariske relationer med Europa-Parlamentet som forventes indgået i 2020, efter 

positiv indstilling fra Europa-Parlamentets Præsident, David Maria Sassoli. 

 

Præsidiet noterer, at der er forskellige meninger om EU-kontoret og dets funktion 

inden for de forskellige partigrupper og delegationer. Ikke mindst grundet, at EU-

funktionen ikke er ligeligt anvendt i alle udvalg/præsidie og at nordiske EU-lande ofte 

modtager EU-information via nationale informationskanaler i modsætning til EØS-

landene og de Nordatlantiske områder.  

 

Præsidiet mener, at da hele Nordisk Råd i 2016 træf beslutningen om, at oprette EU-

kontoret i plenum, så bør plenarforsamlingen ikke fratages muligheden for at debat-

tere og beslutte om et forslag om EU-funktionens eventuelle fortsatte virksomhed. 

Debatten skal tage hensyn til de synspunkter som er fremsat af præsidie og udvalg 

på baggrund af evalueringen af EU-funktionen, samt det fremsatte mandat for EU-

funktionens rammer og prioriteter.  
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