
6. Europaudvalg    
   
Europaudvalgets opgave er beskrevet i hovedbestyrelsens vedtagelse af kommissorier for faste udvalg.    
   
På det konstituerende møde bestemmer hovedbestyrelsen antallet af medlemmer i Europaudvalget og dets 
sammensætning. Valgperioden kan dog være den samme som valgperioden i Europa-Parlamentet.    
   
Der nedsættes tillige 14 lokale Europaudvalg.    
A. LANDSUDVALG    
   
Sammensætning:    

• Formand udpeget af hovedbestyrelsen    
• Formændene for de lokale Europaudvalg - udpeget af hovedbestyrelsen - efter indstilling fra 
kommuneforeningsformænd indenfor hvert EP-opstillingsområde   
• 2 medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen    
• 1 medlem udpeget af VU’s landsstyrelse    
• Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet    
• Venstres folketingsgruppes EU-ordfører    

   
Udvalget kan supplere sig med særligt sagkyndige, herunder den danske EU-kommissær, når den pågældende er 
medlem af Venstre.    
B. LOKALE UDVALG    
   
For at skabe et forum for et lokalt EUengagement og et forum til nominering af kandidater ved valg til Europa-
Parlamentet nedsættes der 14 lokale Europaudvalg.    
   
De lokale Europaudvalg organiseres indenfor følgende EP-opstillingsområder:    
   
  København   
  Bornholm   
  Københavns Omegn   
  Nordsjælland   
  Sjælland Syd   
  Vestsjælland   
  Fyn   
  Trekantsområdet   
  Sydjylland    
  Århus   
  Kronjylland   
  Østjylland   
  Vestjylland    
  Nordjylland    
   
Den præcise afgrænsning for EPopstillingsområder fremgår af bilag 1.    
   
De lokale Europaudvalg har til opgave at:    

• Tilrettelægge og gennemføre lokale EUaktiviteter    
• Deltage i arbejdet med udformning af EUhandlingsprogram    
• Ansvarlig for gennemførelse af nominering  af kandidat til EP-valg    
• Planlægge og gennemføre valgkampagne forud for EP-valg    



• Medvirke aktivt i folkeafstemninger om EU spørgsmål    
   
De lokale Europaudvalg er samtidig kampagneteam ved EP-valg eller er ansvarlig for at sammensætte et 
kampagneteam.    
   
Sammensætning:    

• Formand udpeget af hovedbestyrelsen efter indstilling fra kommuneforeningsformænd indenfor hvert 
EP-opstillingsområde    
• Mindst fire medlemmer, der vælges af kommuneforeningsformænd indenfor hvert EP-
opstillingsområde    

   
De lokale Europaudvalg er herefter selvsupplerende, og alle medlemmer i udvalget er fuldgyldige medlemmer.    
   
Den præcise afgrænsning for EPopstillingsområder fremgår af bilag 1.    
   
 Hvert lokalt Europaudvalg kan med hver deres udvalgsmedlemmer gruppere sig som landspolitiske netværk 
med tilknytning til det lokale Europaudvalg.    
   
Valgperioden for de lokale Europaudvalg kan være den samme som valgperioden i Europa- Parlamentet.    
   
De lokale Europaudvalg kan supplere sig med særligt sagkyndige.    
   
De lokale Europaudvalgs økonomi:    

• Hvert lokalt Europaudvalg modtager årligt et beløb til udvalgets daglige arbejde    
• En andel af Landsorganisationens EUoplysningsmidler fordeles mellem de lokale Europaudvalg    
• I år med valg til Europa-Parlamentet fordeles mindst ½ af regionsbestyrelsens offentlige tilskud (parti-
støtte) ligeligt til kampagner for alle Venstres lokale kandidater til Europa-Parlamentsvalgetregionerne    
• De lokale Europaudvalg kan modtage lokale frivillige bidrag til EU-valgkampagne    

   
Venstres forretningsudvalg træffer beslutning om fordeling af EU-oplysningsmidler til de lokale Europaudvalg.    
   
 


