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Månadsrapport februari, Bryssel 

En liberal start på året. 

Det är en speciell tid att vara praktikant i Europaparlamentet och vi är båda väldigt glada över att 
vara på plats. Även om vardagen i Bryssel i mångt och mycket rullar på ett tag till smyger sig valet 
allt närmare - något som börjar märkas. Fredrick har fått äran att toppa Centerpartiets lista och är 
redo att förvalta väljarnas förtroende under ännu en mandatperiod. Resandet ut i landet börjar ta 
fart ordentligt och många besök är inplanerade framöver, den mer intensiva delen av kampanjandet 
har inletts. Mycket har gjorts men mycket kvarstår. Här nedan ger vi en inblick i vad som just nu är 
lite extra aktuellt i parlamentet. 
 
Brexit 

Det utsatta datumet för Brexit som en gång kändes så avlägset är nu snart här. Att den stora dagen 
snart är kommen betyder dock inte att inblandade parter är förberedda. I januari röstade det 
brittiska parlamentet nej till det utträdesavtal som hade tagits fram mellan brittiska regeringen och 
EU, och en central stötesten i debatten är gränsen mellan Irland och Nordirland. Trots att den 
största pressen just nu ligger på Storbritanniens premiärminister Theresa May har den även på 
andra håll tagit sig uttryck, till exempel genom Europeiska rådets ordförande Donald Tusk som 
nyligen tog till Twitter för att vädra sin undran om hur den speciella platsen i helvetet ser ut för folk 
som förespråkade Brexit utan att ha en plan för hur det skulle gå till. Nu pekar mycket på att 
utträdet kan förlängas, något som lär tas emot väl eftersom Storbritannien precis som de 
kvarvarande 27 länderna vill undvika ett utträde utan avtal. Diskussionen väntas kretsa kring en 
längre kontra kortare förlängning, där en kortare förlängning på tre månader skulle ge 
Storbritannien tid att godkänna avtalet samt tid till förberedelser för samtliga parter, medan en 
längre förlängning förespråkas av de som fortfarande håller sina tummar om att Storbritannien 
skulle hinna svänga i frågan. 

 
General Food Law 

Den allmänna livsmedelslagstiftningen tillkom år 2002 och reglerar livsmedel, substanser, 
växtskyddsmedel, tillsatser och mera. Lagen tillkom efter en rad livsmedelsrelaterade incidenter 
under 1990-talet. Tack vare bland annat denna lag, är livsmedelssäkerheten nu lika stark i hela EU. 
Kraven har gjort att du kan resa i EU utan att tänka på vad du äter, något som inte alltid varit en 
självklarhet. De senaste åren har dock de europeiska medborgarna ställt allt högre krav på insyn i 
godkännandeprocessen av livsmedel, substanser, växtskyddsmedel och annat som regleras under 
allmänna livsmedelslagstiftningen. Mot bakgrund av det presenterade EU-kommissionen en översyn 
som fokuserar på att göra arbetet i Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) mer 
transparent. Fredrick har den senaste månaden förhandlat klart lagstiftningen, som antagits av 
rådet och förväntas antas av Europaparlamentet i slutet på mars. Slutresultatet är en väl avvägd 
balans mellan ökad insyn och bevarande av innovation och affärsidéer. 
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Animal transport 

Fredrick har varit förhandlare för den liberala gruppens räkning av en implementeringsrapport i 
Europaparlamentet. Den lag som finns i EU är ineffektiv eftersom medlemsstaterna inte följer 
reglerna, och det blir inga konsekvenser vid överträdelser. Därför har Europaparlamentet i 
resolutionen föreslagit att kommissionen nu bör granskas i huruvida de brustit i sin roll som 
fördragens väktare att se till att medlemsstaterna följer lagstiftningen.  Vidare, att det finns en 
ambition att minska den totala tiden för djur i transport, och att Europaparlamentet ställer sig 
bakom att ta fram en strategi för att övergå från transport av levande djur till att istället 
transportera kött och embryo. Till sist, att Europaparlamentet ställer sig bakom att förbjuda 
exportresor till tredjeländer, om man inte kan garantera samma djurvälfärd som i europeisk 
lagstiftning. 
 
Långtidsstrategin 
I november förra året presenterade Kommissionen ett diskussionsunderlag för EU:s långsiktiga 
klimat- och energimål (LTS - Långtidsstrategi) för att vi ska kunna nå upp till de åtaganden som vi 
har enligt Parisavtalet. Kommissionen föreslog också ett långsiktigt mål för EU att till 2050 ha en 
klimatneutral ekonomi. Just nu är Centerpartiet genom Fredrick med i intensiva förhandlingar om 
hur Europaparlamentet initialt ska svara på detta diskussionsunderlag från Kommissionen. Det 
arbete som görs nu kommer ligga till grund för nästa mandatperiod då arbetet för att långsiktigt 
implementera Parisavtalet kommer starta. Att leverera klimat- och miljöresultat är en av de 
viktigaste uppgifterna som Centerpartiet har i Europaparlamentet och vi har under den senaste 
mandatperioden varit med och säkerställt högre ambitionsnivåer vad gäller både 
utsläppsminskningar och ökningar av andelen förnybar energi. Men mer måste göras och det arbete 
som nu sker med LTS kommer vara grunden för hur vi nästa mandatperiod ska på riktigt leva upp till 
våra löften enligt Parisavtalet och se till att vi vänder utvecklingen och klarar klimatkrisen.  
 
Venezuela 
Nyligen genomfördes en kontroversiell omröstning i Europaparlamentet om huruvida EU skulle 
erkänna Juan Guaidó som tillfällig president i Venezuela eller inte, och några intressanta slutsatser 
kunde dras utifrån detta. Dels blev det tydligt att EU har en bristfällig förmåga att samordna 
utrikespolitik, dels fick vi se hur S, V, MP och Fi röstade emot resolutionen och därmed gav sitt 
indirekta stöd till den socialistiske Nicolás Maduro. Fredrick röstade för att erkänna Guaidó 
eftersom det är viktigt att markera mot den socialism som efter år av vanstyre försatt Venezuela i 
den kris vi kan se idag. 
 
Copyright 

I mitten av månaden så blev trialogen för Upphovsrättsdirektivet klar. Fredrick gjorde motstånd mot 
artikel 11 och 13. Dessa artiklar skulle tvinga fram plattformar på internet som filtrerar vad 
användare laddar upp på sidorna, och det skulle också införa en så kallad länkskatt som skulle göra 
det väldigt svårt för nyhetsaggregatorer att publicera innehåll från andra hemsidor. Fredrick 
kommer att fortsätta driva motstånd mot detta och andra delar av direktivet som är problematiska 
genom att, tillsammans med liberala kollegor, lägga fram ändringsförslag som gör att direktivet kan 
bli acceptabelt. Utsikterna för att detta skulle lyckas är små, men det är viktigt att visa att vi är 
villiga att vara konstruktiva och försöka förbättra lagstiftningen. Oavsett så ser det ut som att 
trialogresultatet kommer att få ett efterspel även i Sverige med anledning av de KU-anmälningar 
som har kommit från Moderaterna. 
 
 


