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14-05-2009 - Puster DR Pötterings post op?

Der er kamp om pladsen som kransekagefigur efter den afgående formand for
EU-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering. Foto: EP/P.Naj-OleariÅh nej, åh nej.
Berlusconi tumler igen rundt i Europa-debatten. Sådan var tonen hos DR2 onsdag
aften.
DR2 Udland fortalte, at Silvio Berlusconi, Italiens kontroversielle leder, smeder
rænker for at få sin egen mand, Mario Mauro, på posten som formand for
EU-Parlamentet. DR2 Udland kalder formandsstolen for "magtfuld", og sidst i
indslaget runder speaken af med at sige, at "posten som formand for
Europa-Parlamentet er blevet stadigt vigtigere, efter at parlamentet har fået
stigende magt de seneste år."
Er formandsposten virkelig så magtfuld?
Kigger man på parlamentet udefra, så virker det som et fladt kransekagejob at være
formand. Lige nu hedder formanden Hans-Gert Pöttering, og kigger man i hans
kalender, er den propfyldt med skåltaler og højtidelige møder, hvor han siger meget
om ingenting.
Alligevel er der heftig kamp om pladsen som formand. Alle parlamentets tre største
grupper har kandidater kørt i stilling, som de vil have i formandsstolen, og nu melder
Berlusconi sig også på banen med en kandidat.
Det skyldes to ting:
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• Posten er udtryk for magtbalancen i parlamentet, og den politiske
gruppe, der sidder på posten, kan netop vise formanden frem som et
trofæ. Kransekagefiguren tjener automatisk også deres sag, når han
rejser land og rige rundt og møder statsledere.

• Posten betyder magt internt i parlamentet. Formanden har en langt
vigtigere rolle end formanden for det danske folketing, fordi
parlamentsformanden skal binde et kludetæppe af 785 medlemmer
sammen. Han er i jævnlig kontakt med gruppeformændene og spiller
en rolle i politiske kompromiser. Derudover har han stor indflydelse på
beslutninger internt, der kan betyde meget for demokratiet ? for
eksempel da parlamentet besluttede at hæve grænsen for, hvor lille en
politisk gruppe må være for at modtage støtte.

...og så har formanden en særlig nøgle til elevatoren i parlamentet. Når han stikker
den i, kan han holde andre ude af elevatoren og køre uforstyrret op til sit kontor.
Når alt det er sagt, vil EU ZOO understrege, at formandspladsen langt fra er den
mest magtfulde i Europa, endsige i parlamentet.
Den nye formand vælges om tre uger.
Relaterede artikler:
1. Bonde roser Svend Auken
2. Crazy prezydent Jerzy Buzek
3. Formandsposten deles

