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EU-valet enar Europas populister
1

Vilken roll spelar Europaparlamentet idag? Hur har dess makt utvidgats på senare år?

2

Hur har det politiska landskapet i Europa förändrats sedan EU-valet 2014? Vilka partier har stärkt sin
ställning och vilka har försvagats? Vilket genomslag tror du att det kan få i EU-valet? Hur kommer det
i så fall att påverka det framtida samarbetet inom unionen?

3

Vilken roll spelar de olika partigrupperna inom Europaparlamentet? Vilka är de viktigaste grupperna
idag? Hur kommer Storbritanniens utträde ur EU att påverka gruppindelningen? Beskriv några av de
motsättningar som finns inom grupperna.

4

Vad utmärker ett populistiskt parti? På vilket sätt försöker de högerpopulistiska partierna stärka sitt sam
arbete över nationsgränserna? Hur har deras syn på EU förändrats?

5

Varför riktar högerpopulistiska partier så hård kritik mot Frankrikes president Emmanuel Macron?
Hur har Gula västarna blivit en bricka i spelet?

6

Hur går det till när EU stiftar nya lagar? Vilket inflytande har Europaparlamentet över lagstiftnings
processen?

7

Hur bör, enligt skribenten, den svenska valrörelsen inför EU-valet förändras för att väljarna ska få de
kunskaper de behöver? Vilka svårigheter finns det? Hur skulle du utforma en valdebatt och vilka frågor
skulle du vilja ta upp?
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