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I. INDLEDNING 

Formålet med dette dokument er at give læseren kendskab til de vigtigste 
bestemmelser, der er gældende for de almindelige direkte valg til Europa-
Parlamentet. 

Eftersom der ikke findes en ensartet valglov (til trods for at der er fremsat flere 
forslag herom), er det de nationale lovbestemmelser, der er gældende ved 
Europavalgene. Hertil kommer akten af 20. september 1976 om almindelige direkte 
valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet samt Det Europæiske Råds afgørelser 
i Edinburgh om antallet af medlemmer i Europa-Parlamentet og bestemmelserne om 
unionsborgerskab i unionstraktaten, som trådte i kraft den 1. november 1993, og 
endelig Rådets direktiv af 6. december 1993. 

Denne undersøgelse foreligger på de elleve EF-sprog, og i bibliografien refereres der 
til lovteksterne.  

 

II. EF-LOVGIVNINGEN 

Akten af 20. september 1976 [1] om direkte valg til Europa-Parlamentet består af 16 
artikler. De vigtigste bestemmelser er følgende:  

� valget afholdes i alle medlemsstater inden for en fælles periode, der indledes 
torsdag morgen og slutter den umiddelbart følgende søndag; 
stemmeoptællingen kan først begynde, når stemmeafgivningen er afsluttet i 
alle medlemsstaterne;  

� medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges for en periode på fem år;  
� Europa-Parlamentet træder automatisk sammen den første tirsdag efter 

udløbet af en periode på en måned efter valget, prøver medlemmernes 
mandater og træffer afgørelse i tvivlsspørgsmål;  

� Europa-Parlamentet udarbejder et forslag til en ensartet valgprocedure, der 
skal tjene som grundlag for forhandlingerne i Rådet med henblik på 
medlemsstaternes vedtagelse af dette forslag.  

I akten af 20. september 1976 er der fastsat bestemmelser om uforenelighed af 
generel karakter, hovedsagelig nationale ministerielle funktioner eller politiske eller 
administrative funktioner inden for fællesskabsinstitutionerne. Medlemsstaterne kan 
ligeledes fastsætte nationale bestemmelser om uforenelighed. Hvervet som medlem 
af Europa-Parlamentet er foreneligt med hvervet som medlem af et nationalt 
parlament [2]. I akten fastsættes ligeledes fordelingen af mandaterne for de ni 
lande, som var medlemmer af EF i 1976.  

Forøgelse af antallet af repræsentanter  

Det Europæiske Råd tilsluttede sig på mødet den 11. og 12. december 1992 i 
Edinburgh Europa-Parlamentets forslag som formuleret i betænkning af De Gucht 
(A3-0186/92), der var blevet vedtaget i oktober 1992. 



Under hensyntagen til foreningen af de to Tysklande og udsigten til den kommende 
udvidelse fastsatte Det Europæiske Råd antallet af mandater for de tolv 
medlemslande således [3]:  

Belgien 25 (tidligere 24) 

Danmark 16 (uændret) 

Tyskland 99 (tidligere 81) 

Grækenland 25 (tidligere 24) 

Spanien 64 (tidligere 60) 

Frankrig 87 (tidligere 81) 

Irland 15 (uændret) 

Italien 87 (tidligere 81) 

Luxembourg 6 (uændret) 

Nederlandene 31 (tidligere 25) 

Portugal 25 (tidligere 24) 

Det Forenede Kongerige 87 (tidligere 81) 

I ALT 567 (tidligere 518) 

Medlemsstaterne har ratificeret afgørelsen. Den nye mandatfordeling er gældende 
fra juni 1994. 

Ensartet valgmåde  

Siden vedtagelsen den 10. marts 1982 af et udkast til en akt om en ensartet 
valgmåde for valg af medlemmerne [4] - et forslag, som medlemsstaterne ikke har 
tilsluttet sig - har Europa-Parlamentet på ny beskæftiget sig med spørgsmålet 
(betænkning af De Gucht) og udtalt sig (marts 1993) til fordel for en ensartet 
valgmåde med proportionalvalg og en spærreklausul på 5% (på nuværende 
tidspunkt anvendes den proportionale metode i 14 af Unionens lande, mens 
Storbritannien anvender et system med flertalsvalg i enkeltmandskredse).  

Rådet, som ikke har gjort noget for at vedtage denne lov inden traktaten om Den 
Europæiske Union trådte i kraft, skal fremover i henhold til unionstraktatens artikel 
138, stk. 3, "træffe afgørelse med enstemmighed med samstemmende udtalelse fra 
Europa-Parlamentet, der er tiltrådt af et flertal af dets medlemmer, fastsætte 
forskrifter herom, som det henstiller til medlemsstaterne at vedtage i 
overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser". 

Unionstraktatens ikrafttræden  

Ifølge artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Union, der blev undertegnet i 
Maastricht den 7. februar 1992, skal der indføres et unionsborgerskab for enhver, 
der er statsborger i en medlemsstat. I artikel 8 B, stk. 2, fastslås det bl.a., at 
"enhver unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger 
(har) valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor 
han har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i denne stat. Denne ret kan 



udøves med forbehold af de nærmere bestemmelser, som Rådet, der træffer 
afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet, skal vedtage inden den 31. december 1993; de nærmere bestemmelser 
kan omfatte undtagelser, når specifikke problemer i en medlemsstat tilsiger dette". 

Den generelle rækkevidde af disse bestemmelser fremgår umiddelbart: for første 
gang vil begrebet europæisk statsborgerskab få et konkret indhold, idet borgerne i 
Unionen erhverver en grundlæggende ret, nemlig stemmeret og valgbarhed, uanset 
hvor på Unionens område de befinder sig. 

Artiklen er derfor af en betydelig rækkevidde, både principielt - stemmeretten 
udvides til også at omfatte personer, der ikke er statsborgere i det pågældende land, 
hvilket i flertallet af medlemsstaterne virkelig er nyt - og i praksis, idet de tre 
millioner berørte borgere fra og med Europavalgene i juni 1994 har kunnet udøve 
denne rettighed. 

Fremgangsmåderne blev vedtaget af Rådet den 6. december 1993 i form af et 
direktiv om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til 
Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke 
er statsborgere (direktiv 93/109/EF [5]). Det fastslås, at Rådet ud fra ønsket om 
subsidiaritet og proportionalitet har ønsket at vedtage fremgangsmåderne i form af 
et direktiv og at begrænse indholdet af dette til, hvad der er strengt nødvendigt for 
at opfylde den bebudede målsætning. Således berører bestemmelserne i direktivet 
ikke de enkelte medlemsstaters bestemmelser om valgret og valgbarhed for de af 
deres statsborgere, der har bopæl uden for deres valgområde. Formålet med 
direktivet er i første række at afskaffe de krav om nationalitet, der fortsat findes i de 
forskellige medlemsstater, og at harmonisere valgreglerne.  

Alle Unionens medlemsstater har nu vedtaget de ændringer af bestemmelserne om 
valgret og valgbarhed, som var nødvendige for, at direktivet kunne gennemføres i 
national ret. 

Valgordningernes forskelligartethed i de tolv medlemsstater og ønsket om ikke at 
indføre overdrevne kontrolforanstaltninger har ført til en ordning, som både er 
fleksibel og indeholder effektive kontrolforanstaltninger for at hindre misbrug. I 
Rådets direktiv fastsættes gennemførelsesbestemmelserne for valgret på følgende 
måde: 

� EF-vælgeren skal optages på valglisten i bopælslandet (en fremgangsmåde 
svarende til den der gælder for de nationale vælgere, ledsaget af en formel 
erklæring med angivelse af nationalitet, adresse, og at vedkommende kun vil 
udøve sin valgret i bopælslandet).  

� En unionsborger, der har fortabt sin stemmeret i hjemlandet, kan ikke udøve 
sin valgret i bopælslandet.  

� Ved sin anmeldelse som kandidat skal en EF-valgbar føre samme beviser som 
en kandidat med statsborgerskab i landet. Vedkommende skal fremlægge en 
formel erklæring, bl.a. med angivelse af, at vedkommende ikke samtidig 
opstiller til valg i en anden medlemsstat.  

� Bopælslandet underretter den pågældende om, hvorvidt anmodningen om 
optagelse på valglisten eller kandidatlisten er imødekommet. I tilfælde af 
afslag er der klageadgang i overensstemmelse med lovgivningen i 
bopælslandet.  



� Medlemsstaterne skal underrette EF-vælgere og EF-valgbare om de 
betingelser og bestemmelser, der gælder for udøvelse af valgret og 
valgbarhed i det pågældende land.  

� Medlemsstaterne udveksler de oplysninger, der er nødvendige for at undgå 
dobbeltkandidatur.  

Endvidere indeholder direktivet undtagelsesbestemmelser, der finder anvendelse, 
hvis særlige problemer i en medlemsstat berettiger hertil. Det fastslås imidlertid, at 
et land ikke kan opnå undtagelser med hensyn til princippet om stemmeret og 
valgbarhed i bopælslandet, men kun i forbindelse med fremgangsmåderne; desuden 
har bestemmelserne karakter af undtagelse og er ikke kun midlertidige. Så længe 
særlige forhold berettiger hertil, kan undtagelserne opretholdes. 

Rådet har således i fællesskabsteksten indrømmet Luxembourg en række 
undtagelsesbestemmelser på grund af det usædvanligt store antal statsborgere fra 
andre fællesskabslande (over 20%) med bopæl i Luxembourg. Ifølge 
undtagelsesbestemmelserne skal man have opholdt sig mindst fem år i landet for at 
have stemmeret, en tilsvarende begrænsning gælder for valgbarhed (mindst 10 års 
ophold) og endelig er der en bestemmelse, som begrænser antallet af ikke-
luxembourgske statsborgere på samme kandidatliste (disse må ikke udgøre flertallet 
på en liste). 

Kommissionen skal senest den 31. december 1995 til Europa-Parlamentet og Rådet 
aflægge rapport om anvendelsen af dette direktiv ved valget til Europa-Parlamentet i 
juni 1994. Der kan i givet fald vedtages nye ændringer. 

III. VALGLOVE: OPDELT EFTER LANDE 

Østrig  
Belgien  
Danmark  
Spanien  
Finland  
Frankrig  
Grækenland  
Irland  
Italien  
Luxemburg  
Nederlandene  
Portugal  
Forbundsrepublikken Tyskland  
Det Forenede Kongerige  
Sverige  

ØSTRIG  

Lovgivning 

Republikken Østrigs forfatning af 1929 blev ændret ved den føderale lov 1013 af 
1994, samt ved loven om valget af Østrigs medlemmer af Europa-Parlamentet, 
vedtaget af Østrigs parlament den 26. januar 1996. 



Mandater og valgkredse 

Østrig råder over 21 mandater. 

Det føderale område udgør én valgkreds til valgene til Europa-Parlamentet. 

Valgmåde 

Forholdstalsvalg. Stemmerne fordeles efter d'Hondts fordelingsregel. Vælgeren kan 
stemme på en liste eller afgive en præferencestemme for en kandidat på en liste. 
Hver vælger har én stemme. 

Lister, som har fået mindre end 4% af stemmerne, udelukkes fra mandatfordelingen. 

Valgret og valgprocedure 

Valgret har østrigske statsborgere, som er fyldt 18 år den 1. januar i valgåret. 

Østrigske statsborgere med bopæl i et andet EU-medlemsland kan stemme ved 
fuldmagt eller pr. brev. 

Statsborgere fra en anden medlemsstat, som sædvanligvis har bopæl i Østrig, skal 
være optaget på valglisten. 

Valgbare er enhver valgberettiget, der er fyldt 19 år på valgdagen. 

Kandidatopstilling 

Kandidater kan stilles af de politiske partier enten med støtte fra mindst 5 
medlemmer af det nationale parlament eller 2 medlemmer af Europa-Parlamentet 
eller med underskrift fra 2.600 stillere. 

f) Mandattildeling 

Mandaterne fordeles i forhold til det antal præferencestemmer, der er faldet på den 
enkelte kandidat. 

Kun kandidater, som har opnået et antal præferencestemmer svarende til mindst 7% 
af det samlede valgresultat for det pågældende parti, kommer i betragtning. 

Ledigblevne mandater besættes med den næste kandidat på det berettigede partis 
liste. 

g) Uforenelighed 

Udover bestemmelserne om uforenelighed, der er fastlagt i valgakten af 20. 
september 1976 er et mandat som medlem af Europa-Parlamentet uforeneligt med 
det som medlem af regeringen, et dommerembede ved forfatningsdomstolen eller 
forvaltningsdomstolen, hvervet som formand eller næstformand for revisionsretten, 
ombudsmand, direktør for et kommandataktieselskab, direktør for et selskab inden 



for bankvæsenet, handel, industri eller privat transport, et provinskreditselskab eller 
et gensidigt forsikringsselskab. 

h) Valgkampregler 

Udgifterne til valgkampagnen refunderes med max. 130 mio østrigske schilling 
analog med bestemmelserne, der er gældende for de nationale valg. 

i) Valgs prøvelse 

Efter offentliggørelse af valgresultaterne i "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kan der 
indgives klage ved den føderale forfatningsdomstol. 

2. BELGIEN 

Lovgivning 

For valgene til Europa-Parlamentet finder lov af 23. marts 1989, ændret ved lov af 
16. juli 1993 om statens føderale struktur, anvendelse. Desuden er lovforslaget om 
gennemførelse af Rådets direktiv nr. 93/100/EF blevet vedtaget, henholdsvis den 9. 
marts 1994 i Senatet og den 31. marts 1994 i Deputeretkammeret. Loven trådte 
officielt i kraft den 26. april 1994 (Moniteur belge, 26.04.1994). 

Mandater og valgkredse 

I henhold til landets nye føderale system finder valget til Europa-Parlamentet sted i 
følgende fire valgkredse: 

� den flamske valgkreds, der omfatter de administrative distrikter, som tilhører 
den flamske region med undtagelse af det administrative distrikt Hal-
Vilvorde;  

� den vallonske valgkreds, der omfatter de administrative distrikter, som 
tilhører den vallonske region med undtagelse af kommunerne i den 
tysksprogede region;  

� valgkredsen Bruxelles-Hal-Vilvorde, der omfatter de administrative distrikter 
Bruxelles (hovedstadsområdet) og Hal-Vilvorde;  

� den tysksprogede valgkreds, der omfatter kommuner i den tysksprogede 
region.  

Desuden er der tre valgkredse: en fransk, en nederlandsk og en tysksproget, idet de 
personer, som er optaget på valglisten i valgkredsen Bruxelles-Hal-Vilvorde, selv 
afgør, om de vil tilhøre den franske eller den nederlandske kreds. 

Ved valgene den 12. juni 1994 vælges 14 af de 25 belgiske repræsentanter i den 
nederlandsksprogede valgkreds (Flandern samt en del af Bruxelles-regionen), 10 i 
den fransktalende valgkreds (Vallonien samt en del af Bruxelles-regionen) og 1 i den 
tysksprogede valgkreds. 

Valgmåde 



Hver vælger har en stemme, som han enten kan give til en liste eller en kandidat på 
en liste. Stemmesplittelse er ikke tilladt. Mandatfordelingen finder sted i henhold til 
ordningen om proportional repræsentation, og optællingen finder sted efter d'Hondts 
metode (divisormetode). 

Valgret og valgprocedure 

Ud over belgiske statsborgere, som er fyldt 18 år, kan følgende nu opnå valgret til 
Europa-Parlamentet og stemme på kandidater, der optræder på belgiske valglister: 

� belgiere med bopæl i en anden medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab  
� statsborgere fra andre medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, som er 

fyldt 18 år, som sædvanligvis har bopæl i Belgien og ikke har fortabt deres 
stemmeret i hjemlandet.  

� For at være valgbar skal man opfylde følgende krav:  
� være optaget på en valgliste i Belgien  
� være fyldt 21 på valgdagen  
� være fransktalende, hvis man stiller op i en fransktalende valgkreds, være 

tysktalende, hvis man stiller i den tysksprogede valgkreds eller være 
nederlandsktalende, hvis man stiller op i den nederlandsktalende valgkreds.  

Der er valgpligt og undladelse medfører strafansvar. 

Stemmeafgivning pr. brev og ved fuldmagt er tilladt. 

Kandidatopstilling 

Listeforslag skal være underskrevet enten af mindst 5 belgiske 
parlamentsmedlemmer, som tilhører samme sproggruppe i Parlamentet som 
kandidaternes, eller af mindst 5.000 vælgere, der er optaget på den pågældende 
valgliste (for den vallonske eller flamske valgkreds eller Bruxelles-Hal-Vilvorde-
valgkredsen) eller af 200 vælgere, der er optaget på valglisten i den tysksprogede 
valgkreds. 

Listerne skal indgives senest den 58. eller den 57. dag inden valghandlingen. 

Mandattildeling 

Mandattildelingen sker efter forholdstalsvalgsystemet på grundlag af det antal 
stemmer, der er afgivet på de enkelte lister eller kandidater. 

Ledige mandater besættes af stedfortrædere fra den samme liste. 

Der findes ingen spærreklausul. 

Uforenelighed 

Et mandat som medlem af Europa-Parlamentet er uforeneligt med et nationalt 
mandat, medlemskab af et fællesskabsorgan eller af et regionalt eller permanent 
organ. I øvrigt gælder de bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i den 
europæiske valgakt af 1976 og fællesskabsdirektivet af 6. december 1993. Desuden 



kan et medlem af Europa-Parlamentet ikke være medlem af et byråd eller beklæde 
en post som borgmester, viceborgmester eller formand for et offentligt socialt 
forsorgscenter i en kommune med over 50.000 indbyggere. 

Valgkampregler 

Ingen særlige bestemmelser for valg til Europa-Parlamentet. Dertil kommer, at en 
lang række bestemmelser i valgloven finder anvendelse for Europavalgene. Valgs 
prøvelse 

Valgs prøvelse foretages af statsrådet. 

Deputeretkammeret træffer afgørelse om valghandlingens gyldighed med hensyn til 
antallet af de faktisk valgte og deres stedfortrædere samt om klager, der indgives på 
grundlag af valgloven. 

3. DANMARK 

a) Lovgivning 

Valgloven af 2. december 1977 er blevet ændret ved de love, som Folketinget vedtog 
den 22. juni 1983, den 7. december 1988 og den 22. december 1993 (valgret og 
valgbarhed for borgere i Unionen). Bestemmelserne i EF-direktiv 93/100/EF er blevet 
gennemført i national ret med lov af 4. marts 1994. 

b) Mandater og valgkredse 

Danmark udgør én fælles valgkreds, hvor alle 16 medlemmer vælges. Det mandat, 
der efter den tidligere lov blev tildelt Grønland (lov nr. 619 af 14. december 1977) er 
gået tilbage til Danmark. 

Færøerne og Grønland hører ikke til valgområdet. 

Der vælges i de samme valgdistrikter som ved valg til Folketinget. 

c) Valgmåde 

� Der vælges efter forholdstalsvalg.  
� Vælgeren kan enten stemme på en liste i sin helhed eller afgive 

præferencestemme på enkelte listekandidater. Hver valgberettiget har én 
stemme. Ved optællingen bliver alle de stemmer, der er afgivet i de enkelte 
valgdistrikter på kandidater og lister lagt sammen. Valgt er de kandidater, der 
har flest stemmer på de enkelte lister.  

� Mandaterne fordeles efter d'Hondts metode på de enkelte lister 
(divisormetoden).  

d) Valgret og valgprocedure 

� Valgret har borgere i Den Europæiske Union, som er fyldt 18 år og optaget i 
folkeregistret.  

� Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for valgret.  



� Danske statsborgere med bopæl i et andet EF-medlemsland kan stemme på 
et konsulat eller pr. brev. Danske statsborgere med bopæl uden for Det 
Europæiske Fællesskab har ikke valgret.  

� Statsborgere fra en anden medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab, der 
ønsker at deltage i valgene til Europa-Parlamentet, indgiver anmodning om 
optagelse på valglisten, der skal være kommunalbestyrelsen i hænde seks 
uger inden valgdatoen.  

e) Kandidatopstilling 

Partier, som ved det forudgående valg til Folketinget har opnået et eller flere 
mandater, er berettiget til at indgive kandidatlister. 

Kandidatlister fra andre partier kan indgives, hvis de støttes af et antal 
stemmeberettigede, som udgør mindst to procent af det samlede antal gyldige 
stemmer afgivet ved det sidst afholdte valg til Folketinget. 

En kandidatliste må højst indeholde 20 navne. 

Partierne kan fastlægge en rækkefølge for deres listekandidater (partiliste). 

Listeforbund er tilladt. 

f) Mandattildeling 

� Mandattildelingen sker i rækkefølge efter det antal stemmer, som de enkelte 
kandidater har fået.  

� Ledige mandater besættes af den efterfølgende kandidat på den samme liste.  
� Der findes ingen spærreklausul.  

g) Uforenelighed 

De bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i den europæiske valgakt fra 1976 
og i direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 1993, er gældende. 

h) Valgkampregler 

Ingen særlige bestemmelser for valg til Europa-Parlamentet. 

i) Valgs prøvelse 

Valgs prøvelse foretages af Folketinget. 

4. SPANIEN 

a) Lovgivning 

Den spanske valglov af 19. juni 1985 er blevet suppleret og ændret ved organisk lov 
af 2. april 1987, af 13. marts 1991 og af 2. november 1992 samt ved organisk lov af 
30. marts 1994 om gennemførelse i national ret af bestemmelserne i direktiv nr. 



93/100/EF. For valgene til Europa-Parlamentet gælder desuden bestemmelserne i 
kongeligt dekret nr. 421/1991 om bestemmelser om gennemførelse af valg af 5. 
april 1991 og kongeligt dekret nr. 2118/1993 af 3. december 1993 (BOE nr. 290 af 
04.12.1993). 

b) Mandater og valgkredse 

Antallet af mandater er 64. 

Valgkredse: Det nationale område udgør valgkredsen ved valg af medlemmer til 
Europa-Parlamentet. 

c) Valgmåde 

� Forholdstalsvalg.  
� Stemmerne fordeles efter d'Hondts metode i overensstemmelse med den 

almindelige valglov.  

d) Valgret og valgprocedure 

Borgere i Den Europæiske Union, der er fyldt 18 år og har bopæl i Spanien, har 
valgret og er valgbare. 

I henhold til den spanske valglov kan der kun afgives personlige stemmer og 
stemmer pr. brev. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. Spanske statsborgere 
med bopæl i udlandet, der er optaget på den særlige liste over sådanne borgere, kan 
kun stemme pr. brev, da stemmeretten er personlig og direkte. 

e) Kandidatopstilling 

Partier, partisammenslutninger, valgforbund og vælgerforeninger, der kan forelægge 
15.000 vælgeres eller 50 folkevalgte repræsentanters underskrifter, kan indgive 
anmeldelse af kandidater på lukkede lister. 

Partier, valgforbund, partisammenslutninger og vælgerforeninger kan samtidig med 
anmeldelsen af kandidater til det centrale valgkontor oplyse, i hvilket område de 
ønsker, der skal kunne stemmes på de pågældende kandidater, hvis dette område 
ikke omfatter hele landet, dog skal der mindst stilles op i samtlige valgområder i et 
autonomt område. 

f) Mandattildeling 

� Mandaterne fordeles efter kandidaternes rækkefølge på listerne. Ved valgene 
til Europa-Parlamentet sker der ikke udelukkelse af de kandidater, der ikke 
har opnået 3% af de afgivne stemmer.  

� Hvis et medlem af Europa-Parlamentet afgår ved døden, bliver inhabilt eller 
nedlægger sit mandat, tilfalder mandatet den umiddelbart efterfølgende 
kandidat på samme liste eller i givet fald stedfortræderen.  

g) Uforenelighed 



� De bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i den europæiske valgakt 
af 20. september 1976, er gældende; medlemskab af Europa-Parlamentet er 
uforeneligt med medlemskab af det spanske parlament (Cortes) eller de 
lovgivende forsamlinger i de autonome regioner.  

� Der gælder de samme bestemmelser for uforenelighed som i den almindelige 
valglov.  

� For medlemmer af Cortes eller af de lovgivende forsamlinger i de autonome 
regioner vil det senest erhvervede mandat gå forud for et tidligere erhvervet 
mandat.  

h) Valgkampregler 

Staten yder et tilskud til udgifterne under valgkampen på 3 mio pesetas pr. opnået 
mandat og 100 pesetas pr. opnået stemme. 

Der kan maksimalt ydes en støtte til valgkampen på 20 pesetas for hver vælger, der 
er registreret i de valgdistrikter, hvor partier, valgforbund osv. stiller op. 

i) Valgs prøvelse 

Valgs prøvelse foretages af det centrale valgkontor, efter at valgkontorerne i 
provinserne har foretaget en foreløbig prøvelse og senest 20 dage efter valget. Kun 
højesteret er kompetent i tilfælde af klage over valghandlingen. 

5. FINLAND 

a) Lovgivning 

Lov nr. 391/69 af 13. juni 1969 om valg af repræsentanter til nationalforsamlingen, 
suppleret og ændret ved lov af 10. februar 1995 om valg af repræsentanter til 
Europa-Parlamentet. 

b) Mandater og valgkredse 

Finland har 16 mandater. 

Det nationale territorium er opdelt i 4 valgkredse (syd, vest, nord og øst) på 
grundlag af valgkredsene, fastsat ved den nationale valglov. 

c) Valgmåde 

Der stemmes på en liste med mulighed for præferencestemmer. Forholdstalsvalg 
med tildeling af mandaterne efter d'Hondts fordelingsregel. 

d) Valgret og valgprocedure 

Valgret har finske statsborgere, der er fyldt 18 år og som ikke har fortabt valgretten 
på grund af valgsvindel (i en periode på seks år efter domfældelsen). 



Unionsborgere, som har haft bopæl i Finland i mere end et år forud for valget, har på 
anmodning herom ligeledes valgret på de samme betingelser. 

Enhver valgberettiget er valgbar. 

Ikke valgbare er umyndiggjorte eller militærpersoner i aktiv tjeneste. 

Stemmeafgivning pr. brev er tilladt. 

e) Kandidatopstilling 

Kandidaterne opstilles enten inden for en valgkreds eller på nationalt plan. 

Kandidaternes opstilles på vegne af et lovligt oprettet politisk parti eller en 
vælgerforening med mindst 1.000 medlemmer oprettet med henblik på opstilling af 
en regional kandidat. 

Vælgerforeninger kan opstille en fællesliste på regionalt niveau eller på nationalt 
plan. I sidste fald forudsættes dog, at der oprettes vælgerforeninger i alle 
valgkredse, hvor man ønsker at stille op med den fælles liste. 

Anmodning om offentliggørelse af listerne indgives til den centrale kommission i 
Helsinki. 

f) Mandattildeling 

Når antallet af mandater til de enkelte partier eller foreninger er fastsat, placeres 
kandidaterne fra de forskellige lister efter antallet af præferencestemmer. 

Ledige mandater besættes af den næste kandidat på det berettigede partis liste. 

g) Uforenelighed 

� Der gælder de bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i den 
europæiske valgakt og direktiv 93/109.  

� embedet som justitskansler (oikeuskansleri) eller vicejustitskansler, 
parlamentets ombudsmand eller iceombudsmand, højesteretsdommer eller 
forvaltningsretsdommer er uforeneligt med et mandat som medlem af 
Europa-Parlamentet.  

h) Valgkampregler 

Ingen særlige bestemmelser for valg til Europa-Parlamentet. 

i) Valgs prøvelse 

Valg prøvelse sker efter bestemmelserne for prøvelse af valg af repræsentanter i 
nationalforsamlingen. 



Kun forvaltningsretten i Uusimaa er kompetent i tilfælde af klage over 
valghandlingerne. 

6. FRANKRIG 

a) Lovgivning 

Lov nr. 77-729 af 7. juli 1977 om valg af repræsentanterne til De Europæiske 
Fællesskabers Forsamling og dekret nr. 79-160 af 28. februar 1979 er blevet 
suppleret og ændret ved lov af 5. februar 1994 om udøvelsen af valgret og 
valgbarhed for borgere i Den Europæiske Union med bopæl i Frankrig til valgene til 
Europa-Parlamentet (lov nr. 94-104, Journal Officiel af 8. februar 1994, s. 2124-
2155). 

b) Mandater og valgkredse 

Frankrig råder over 87 mandater. De franske medlemmer af Europa-Parlamentet 
repræsenterer hele republikken (herunder oversøiske departementer og territorier). 

c) Valgmåde 

� Forholdstalsvalg.  
� Det nationale territorium udgør én valgkreds.  
� Stemmeoptællingen og mandatfordelingen sker for hele det nationale 

territorium under ét. Fordelingen af mandaterne mellem de forskellige lister 
sker efter d'Hondts metode.  

d) Valgret og valgprocedure 

� Valgret har franske statsborgere, der er fyldt 18 år. Franske statsborgere, 
som er bosiddende i udlandet, kan desuden stemme ved fuldmagt eller afgive 
deres stemme på afstemningssteder i konsulater og på ambassader.  

� Borgere fra Unionen med bopæl i Frankrig, som ikke har fransk 
statsborgerskab, kan kun afgive deres stemme i Frankrig, hvis de har deres 
hovedbopæl i landet. For at kunne stemme skal de pågældende senest den 
15. april 1994 efter indgivelse af anmodning herom være optaget på en 
supplerende valgliste.  

� Valgbare er franske statsborgere, der er fyldt 23 år og statsborgere fra andre 
medlemsstater af Den Europæiske Union, som er fyldt 23 år, og som rent 
faktisk eller permanent er bosiddende i Frankrig og opfylder betingelserne for 
valgbarhed i hjemlandet.  

� Der kan stemmes ved fuldmagt.  

e) Kandidatopstilling 

� En liste indgives af listens spidskandidat (eller dennes bemyndigede).  
� For hver liste erlægges der en kaution på 100.000 FF (dette beløb betales 

ikke tilbage, hvis listen får under 5% af de afgivne stemmer).  

f) Mandattildeling 



� Mandaterne tildeles efter kandidaternes rækkefølge på listerne. Hver vælger 
har én stemme, som skal afgives på en liste. Der kan ikke ændres på 
rækkefølgen på listen.  

� Lister, som opnår under 5% af de afgivne stemmer, kommer ikke i 
betragtning ved mandatfordelingen.  

� Ledige mandater tildeles de næstfølgende kandidater på listerne.  

g) Uforenelighed 

De bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i valgloven og i EF-direktivet af 6. 
december 1993, er gældende. 

h) Valgkampregler 

� Kun franske politiske partier kan deltage i valgkampen. Denne begynder to 
uger før valgdagen. Der er mulighed for at opnå særlig sendetid i radio og 
fjernsyn.  

� Partier, som har opnået mindst 5% af stemmerne, får godtgjort visse 
valgkampudgifter (lov af 15. januar 1990 om finansiering og højeste beløb for 
valgkampudgifter).  

i) Valgs prøvelse 

� Valgs prøvelse foretages af statsrådet (og ikke forfatningsrådet som ved de 
nationale valg), som træffer afgørelse i tilfælde af tvister, indsigelser mod 
valgresultatet og øvrige spørgsmål vedrørende gennemførelsen af loven om 
valg til Europa-Parlamentet.  

7. GRÆKENLAND 

a) Lovgivning 

Valglov af 20. juli 1981 og lov nr. 1443/84 er begge blevet suppleret og ændret ved 
lov af 22. marts 1994 om fastsættelse af fremgangsmåderne ved valg af de græske 
repræsentanter til Europa-Parlamentet (den græske statstidende, nr. 2196). 

b) Mandater og valgkredse 

Grækenland udgør én valgkreds, hvor 25 medlemmer vælges til Europa-Parlamentet. 

c) Valgmåde 

� Forholdstalsvalg; hele landet udgør én valgkreds.  
� Der stemmes på én liste. Stemmesplittelse eller præferencestemme er ikke 

tilladt.  

d) Valgret og valgprocedure 

� Græske statsborgere og statsborgere fra en anden medlemsstat i Den 
Europæiske Union, som er fyldt 18 år, kan stemme til Europa-Parlamentet på 
de kandidater, der optræder på de nationale lister.  



� Der er stemmepligt for alle vælgere, der er optaget på valglisterne.  
� Græske borgere bosiddende uden for EU kan stemme, hvis de rejser til 

Grækenland eller stemmer på et konsulat i et land, der er medlem af EU.  
� Græske statsborgere og borgere fra Den Europæiske Unions øvrige 

medlemsstater, som er fyldt 21 år, er valgbare.  

e) Kandidatopstilling 

Lister kan kun indgives af politiske partier eller valgforbund. Hver liste må højst 
indeholde 25 kandidater. 

f) Mandattildeling 

� mandaterne tildeles efter kandidaternes rækkefølge på listen.  
� Ledige mandater besættes af stedfortrædere fra den samme liste. Hvis der 

ikke er et tilstrækkeligt antal kandidater på listen, afholdes der 
suppleringsvalg.  

� der findes inden spærreklausul.  

g) Uforenelighed 

I henhold til den græske valglov af 1981 er et nationalt parlamentsmandat 
uforeneligt med et europæisk mandat. Med lov nr. 1443/84 er der dog skabt en 
undtagelse fra denne regel, som - forudsat, at der er opnået en bestemt procentdel 
af stemmerne - tillader dobbeltmandat for de to øverst placerede kandidater på 
valglisterne. I øvrigt er de bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i den 
europæiske valgakt af september 1976 og Rådets direktiv af 6. december 1993, 
gældende. 

h) Valgkampregler 

For hver liste skal der indbetales et depositum på 150.000 drachmer. Dette beløb 
betales tilbage, hvis listen opnår mindst 3% af stemmerne. 

i) Valgs prøvelse 

Valgresultatet kan indbringes for forfatningsdomstolen. 

8. IRLAND 

a) Lovgivning 

I Irland afholdes valget af medlemmer til Europa-Parlamentet i overensstemmelse 
med European Assembly Elections Act fra 1977, European Assembly (Irish 
representatives) Act fra 1979, European Assembly Elections Act fra 1984 (Acts of the 
Oireachtas fra 1977, 1979 og 1984), Electoral (Amendment) Act 1986, Electoral Act 
1992 og European Parliament Elections Act fra 1993. Desuden er der i European 
Parliament Elections (afstemning og kandidatur), Regulations fra 1994, taget hensyn 
til direktivet om valgbarhed for borgere i Unionen. 

b) Mandater og valgkredse 



De 15 irske medlemmer af Parlamentet vælges i fire valgkredse: Dublin (4 
mandater), Munster (4 mandater), Leinster (4 mandater), Connacht, Ulster (3 
mandater). 

c) Valgmåde 

� Forholdstalsvalg. Hver vælger har en stemme, der kan overføres.  
� Der anvendes det traditionelle valgsystem med personlige stemmer, som kan 

overføres. Kandidaterne er opført på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge. 
Hver vælger afgiver sin stemme på en kandidat og angiver desuden en 
rækkefølge for de kandidater, som skal have hans stemme, hvis den først 
angivne kandidat allerede har det nødvendige antal stemmer for at blive valgt 
eller er udgået på grund af for lavt stemmetal.  

d) Valgret og valgprocedure 

Valgret har irske statsborgere og borgere i Den Europæiske Union, som er 
bosiddende i Irland og fyldt 18 år. Statsborgere fra medlemsstater i Det Europæiske 
Fællesskab skal for at kunne udøve deres valgret indgive anmodning om optagelse 
på valglisterne inden den 24. maj 1994. 

I henhold til den irske valglovgivning er det muligt at stemme personligt eller pr. 
brev. Irere, som er optaget på postfortegnelsen i en valgkreds, kan stemme pr. brev. 
Irere, som er bosat i udlandet og derfor ikke kan optages på denne fortegnelse, kan 
således ikke afgive deres stemme på irske kandidater. 

Valgbare er statsborgere i Den Europæiske Union, som er fyldt 21 år. 

Borgere fra Unionens øvrige medlemsstater skal opfylde de ovennævnte bopælskrav. 

e) Kandidatopstilling 

Kandidaterne kan opstille selv eller opstilles af tredjemand. For hver kandidat 
erlægges et depositum på 1.000 irske pund. Dette beløb tilbagebetales, hvis 
kandidaten opnår mindst en tredjedel af de stemmer, der kræves for at blive valgt. 

f) Mandattildeling 

Den alfabetiske rækkefølge af de enkelte kandidater på listen har ingen betydning for 
tildelingen af mandaterne. Der er ingen spærreklausul. For at blive valgt skal 
kandidaterne opnå et på forhånd fastsat antal stemmer ("kvote"), som opnås ved at 
dividere det samlede antal gyldige stemmer med antallet af mandater + 1 og ved at 
lægge tallet 1 til divisionens resultat. 

De ledige mandater tildeles kandidater i henhold til de lister, der har opnået et 
stemmeantal, som overstiger "kvoten" i overensstemmelse med vælgernes ønsker. 

g) Uforenelighed 

Ud over de bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i den europæiske valgakt 
af 20. september 1976, er medlemskab af Europa-Parlamentet uforeneligt med 



embedet som Attorney-General, formandskabet eller næstformandskabet i Dail 
(repræsentanternes hus) eller Seanad (senatet). Sæde i Europa-Parlamentet er 
foreneligt med sæde i Dail. Desuden gælder de regler om uforenelighed, der er 
indeholdt i EF-direktivet af 6. december 1993. 

h) Valgkampregler 

Der findes ingen særlige valgkampregler. 

i) Valgs prøvelse 

Resultatets gyldighed fastslås ved et memorandum om gennemførelsen af valget fra 
den lokale valgbestyrelse i de enkelte valgkredse til den pågældende minister. 
Vælgere eller kandidater kan indgive klage over valgresultatet for High Court. 

9. ITALIEN 

a) Lovgivning 

Lov nr. 18 af 24. januar 1979, ændret og suppleret ved lov nr. 61 af 9. april 1984, 
nr. 9 af 18. januar 1989 og nr. 128 af 21. februar 1994 (valgret og valgbarhed for 
borgere i Unionen). 

b) Mandater og valgkredse 

Italien råder over 87 mandater. Landet er opdelt i fem valgkredse (nordvest: 22 
mandater; nordøst: 16 mandater; centrum: 16 mandater, syd: 19 mandater; øerne: 
9 mandater). 

c) Valgmåde 

Forholdstalsvalg. 

Stemmeoptællingen og fordelingen af mandaterne sker på nationalt niveau, hvor det 
fastsættes, hvor mange stemmer der er nødvendige for at opnå et mandat. Hvis en 
liste i en valgkreds har fået for få stemmer til at opnå et mandat, overføres 
stemmerne til den valgkreds, hvor det pågældende partis liste har fået forholdsvis 
flest stemmer. Alle partierne nyder således godt af en overførsel af stemmer på 
nationalt niveau. 

d) Valgret og valgprocedure 

� Valgret har italienske statsborgere og borgere i Den Europæiske Union, der er 
fyldt 18 år. Italienske statsborgere med bopæl i et andet fællesskabsland 
stemmer i dette land på kandidater i deres valgkreds i Italien. Italienske 
statsborgere bosiddende uden for Fællesskabet stemmer i Italien. Borgere fra 
andre medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, der ønsker at deltage i 
valget til Europa-Parlamentet, skal indsende en anmodning om optagelse på 
valglisten, som skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 90 dage 
inden valget.  



� Valgbare er statsborgere i de tolv medlemsstater, der er fyldt 25 år og 
opfylder betingelserne for valgbarhed i deres hjemland.  

e) Kandidatopstilling 

� Politiske partier og politiske grupper, som ved det foregående valg har fået 
mindst ét mandat i Europa-Parlamentet kan indgive kandidatlister.  

� Enkeltpersoner, der har indsamlet mindst 30.000 og højst 35.000 
underskrifter, kan ligeledes stille op.  

f) Mandattildeling 

� Mandaterne tildeles de kandidater, der har opnået det største antal 
præferencestemmer. Der kan afgives præferencestemme på tre kandidater i 
den nordvestlige valgkreds, to kandidater i den nordøstlige valgkreds, i 
centrum og syd og én kandidat i valgkredsen på øerne. Der gælder en særlig 
præferenceordning for de områder, hvor der findes sproglige 
minoritetsgrupper.  

� Ledige mandater tildeles den følgende kandidat på de forskellige lister, efter 
at de enkelte listers samlede resultat på landsplan er opgjort, og når 
mandaterne er fordelt mellem listerne på grundlag af deres samlede 
valgresultat.  

� Der findes ingen spærreklausul.  

g) Uforenelighed 

Der gælder de bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i akten af 20. 
september 1976 og i Rådets direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 1993. Desuden 
kan en repræsentant for Italien i Europa-Parlamentet ikke samtidig bestride hvervet 
som formand for et regionalt råd eller medlem af et regionalstyre. 

h) Valgkampregler 

Valgkampudgifter godtgøres op til en vis grænse. 

i) Valgs prøvelse 

Enhver vælger kan indgive klage til den regionale forvaltningsdomstol for Lazio og 
appellere til statsrådet. 

10. LUXEMBOURG 

a) Lovgivning 

Den luxembourgske valglov af 25. februar 1979 om direkte valg af luxembourgske 
medlemmer af Europa-Parlamentet er blevet suppleret og ændret ved to love af 14. 
marts 1984 og senere ved lov af 28. januar 1994 om valg af repræsentanter til 
Europa-Parlamentet i Storhertugdømmet Luxembourg. 

b) Mandater og valgkredse 



Det nationale territorium udgør én fælles valgkreds, hvor de seks medlemmer 
vælges. 

c) Valgmåde 

Forholdstalsvalg. 

Hver valgberettiget kan afgive seks stemmer. Der kan stemmes på højst seks 
kandidater. 

Stemmerne kan enten gives samlet til en liste eller til enkelte kandidater. Stemmes 
der på en liste, som har færre end seks kandidater, godskrives denne liste så mange 
stemmer, som den har kandidater. 

Stemmeoptællingen sker efter d'Hondts metode. 

Stemmesplittelse er tilladt. 

d) Valgret og valgprocedure 

� Valgret har luxembourgske statsborgere, som er fyldt 18 år.  
� Statsborgere fra medlemsstater i Den Europæiske Union skal lade sig optage 

på valglisterne i de luxembourgske kommuner og på det tidspunkt, hvor 
anmodningen om optagelse indgives, have haft bopæl i landet i mindst 5 år i 
løbet af de sidste seks år. Dette bopælskrav kan imidlertid ikke stilles til 
valgberettigede fra fællesskabslande, der ikke har denne ret som følge af 
ophold uden for hjemlandet eller på grund af dette opholds varighed.  

� Alle valgberettigede, som er opført på valglisterne, har stemmepligt. 
Luxembourgske statsborgere med bopæl i udlandet kan stemme pr. brev.  

� Valgbare er luxembourgske statsborgere, som er fyldt 21 år.  
� Borgere fra en anden medlemsstat i Den Europæiske Union kan også stille op 

som kandidat til valget til Europa-Parlamentet, forudsat de på tidspunktet for 
indgivelsen af kandidatlisten i løbet af de seneste 12 år har haft bopæl i 
landet i mindst ti år.  

e) Kandidatopstilling 

Kandidatlisterne kan indgives enten af 250 vælgere, af et medlem af Europa-
Parlamentet eller et medlem af det luxembourgske Deputeretkammer. 

Ingen liste må omfatte mere end 12 kandidater; flertallet må ikke udgøres af 
kandidater, der ikke har luxembourgsk statsborgerskab. 

f) Mandattildeling 

� Mandaterne fordeles i forhold til det antal stemmer, som de enkelte 
kandidater hhv. lister har fået.  

� Ledigblevne mandater besættes med den næste kandidat på listen.  
� Der findes ingen spærreklausul.  

g) Uforenelighed 



De bestemmelser om uforenelighed, der er fastsat i den europæiske valgakt af 1976, 
er gældende. 

Et medlem, der er valgt til Europa-Parlamentet, og som i mellemtiden bliver medlem 
af den luxembourgske regering og derfor er nødsaget til at nedlægge sit mandat i 
Europa-Parlamentet, opføres automatisk igen som første stedfortræder på den liste, 
hvor den pågældende er valgt. 

h) Valgkampregler 

Ingen særlige bestemmelser for valget til Europa-Parlamentet. 

i) Valgs prøvelse 

Valgs prøvelse foretages af det luxembourgske parlament. 

11. NEDERLANDENE 

a) Lovgivning 

Den nederlandske valglov af 13. december 1978 (Staatsblad, nr. 652) er blevet 
ophævet ved lov af 28. januar 1993 (Staatsblad, nr. 75). Sidstnævnte lov er blevet 
integreret i den nederlandske valglov (Kieswet 423 af 28. september 1989, kapitel 
Y). Den 4. februar 1994 vedtoges bestemmelserne om valgret og valgbarhed for 
borgere i Unionen. 

b) Mandater og valgkredse 

Nederlandene har 31 mandater. Landet udgør én valgkreds. 

c) Valgmåde 

Forholdstalsvalg. Stemmeoptællingen og tildelingen af mandaterne sker på landsplan 
efter d'Hondts metode. 

d) Valgret og valgprocedure 

� Valgret har alle nederlandske statsborgere, der er fyldt 18 år. Nederlændere 
bosat i andre EU-medlemslande kan deltage i valget (personligt, ved fuldmagt 
eller pr. brev).  

� Valgret har borgere fra Unionens øvrige medlemsstater, som er optaget i 
folkeregisteret. Anmodning om optagelse skal være kommunalbestyrelsen i 
hænde senest den 27. februar 1994.  

� Valgbare er borgere i Unionen, som er fyldt 18 år. For at være valgbare skal 
borgere fra en anden medlemsstat i Unionen opfylde de nævnte bopælskrav 
og betingelserne for valgbarhed i deres hjemland.  

e) Kandidatopstilling 



Kandidatlisterne udarbejdes af de politiske partier (der kræves 25 underskrifter). 
Listerne kan højst indeholde 40 navne. For partier, som ikke er repræsenteret i 
Europa-Parlamentet, kræves en kaution på 18.000 gylden (1.000 gylden pr. 
valgkreds). 

f) Mandattildeling 

Hver vælger har én stemme, som han kan give enten til en liste eller en kandidat. 
Der er således mulighed for at ændre kandidaternes rækkefølge på listerne. Ledige 
mandater tildeles den næste kandidat på de forskellige lister. 

g) Uforenelighed 

Der gælder de samme bestemmelser om uforenelighed, som i det nederlandske 
parlament (lov af 13.12.1978, Staatsblad, nr. 653 med den ændring, der vedtoges 
ved lov af 24. juni 1992, Staatsblad, nr. 350). Desuden gælder bestemmelserne om 
uforenelighed i EF-direktivet om regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-
Parlamentet for unionsborgere. 

h) Valgkampregler 

Der gælder ingen særlige bestemmelser for valgkampen. 

i) Valgs prøvelse 

Valgs prøvelse foretages af det centrale valgkontor. 

12. PORTUGAL 

a) Lovgivning 

Loven om valg til Europa-Parlamentet blev vedtaget af det portugisiske parlament 
den 29. april 1987 (lov nr. 14/87). Denne er siden blevet ændret og suppleret ved 
lov nr. 3 af 9. marts 1994 om valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet 
for unionsborgere med bopæl i Portugal (den portugisiske statstidende, 1. serie nr. 
57). 

b) Mandater og valgkredse 

Portugal råder over 25 mandater. Det portugisiske territorium udgør én valgkreds. 

c) Valgmåde 

� Forholdstalsvalg.  
� Mandaterne fordeles mellem de forskellige lister efter d'Hondts metode i 

overensstemmelse med de generelle valgbestemmelser.  

d) Valgret og valgprocedure 



� Portugisiske statsborgere og borgere i Den Europæiske Union, som er fyldt 18 
år, har valgret og er valgbare. Statsborgere fra andre medlemsstater i Det 
Europæiske Fællesskab skal for at kunne udøve valgret og være valgbare 
have fast bopæl på landets område og senest den 15. marts lade sig optage 
på valglisterne samt opfylde betingelserne for valgbarhed i hjemlandet. 
Portugisiske statsborgere med bopæl i en anden af Unionens medlemsstater 
kan stemme på et konsulat.  

e) Kandidatopstilling 

Kandidatlisterne indgives til forfatningsdomstolen. Listerne skal indeholde lige så 
mange kandidater, som der skal vælges, og mellem 3 og 8 suppleanter. 

f) Mandattildeling 

� Mandaterne tildeles efter kandidaternes rækkefølge på listerne.  
� Hvis et medlem af Europa-Parlamentet afgår ved døden, bliver invalid eller 

nedlægger sit mandat, tilfalder dette den umiddelbart efterfølgende kandidat 
eller eventuelt stedfortræderen på samme liste.  

g) Uforenelighed 

Følgende bestemmelser er gældende: 

� Bestemmelserne i den europæiske valgakt af 20. september 1976.  
� De generelle bestemmelser vedrørende uforenelighed, der er gældende for 

det portugisiske parlament.  
� Bestemmelserne om uforenelighed i EF-direktivet om valgret og valgbarhed 

ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere.  
� Et mandat i Europa-Parlamentet er uforeneligt med et mandat i den 

portugisiske Nationalforsamling.  

Medlemmerne af visse lokale administrative og retslige institutioner er ikke valgbare. 

h) Valgkampregler 

Præsidenten fastsætter efter at have hørt regeringen valgdatoen inden for en frist på 
75 dage. Valgkampen varer 12 dage. Partierne finansierer valgkampen, men der 
gælder visse begrænsninger. 

i) Valgs prøvelse 

Prøvelsen af valgresultaterne gennemføres i distrikter eller autonome regioner af et 
midlertidigt udvalg for valgs prøvelse. Der gælder de samme bestemmelser som ved 
nationale valg. 

Prøvelsen af de generelle valgresultater og konstateringen af, hvilke kandidater der 
er valgt, foretages af en forsamling til generel prøvelse nedsat i Lissabon. 

I tilfælde af indsigelse er alene forfatningsdomstolen kompetent. 



13. FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 

a) Lovgivning 

Den tyske valglov af 16. juni 1978 er senest blevet ændret den 11. november 1993 
og ved lov af 13. marts 1994 om valgret og valgbarhed for borgere i Den Europæiske 
Union (Bundesgesetzblatt, 13. marts 1994, B. I s. 419). 

b) Mandater og valgkredse 

Valget af de 99 medlemmer sker enten på delstatslister eller forbundslister. 

c) Valgmåde 

Forholdstalsvalg. Vælgeren råder over én stemme. Stemmeoptællingen sker på 
forbundsniveau efter Hare-Niemeyermetoden. Hvis et parti har indgivet 
delstatslister, fordeles alle partiets mandater mellem de forskellige delstatslister efter 
Hare-Niemeyermetoden. 

d) Valgret og valgprocedure 

� Valgret har:  
� tyske statsborgere, der er fyldt 18 år og er bosiddende på tysk område eller i 

et land, som er medlem af De Europæiske Fællesskaber eller af Europarådet 
eller i et andet land, hvis de pågældende har været bosiddende der i højst 10 
år og er optaget på de tyske valglister  

� borgere fra en af de øvrige stater i Den Europæiske Union, som er fyldt 18 år 
og sædvanligvis er bosiddende i Tyskland, og som har boet i Tyskland eller i 
en af Det Europæiske Fællesskabs øvrige medlemsstater de sidste tre 
måneder inden valget.  

� Valgbare er personer, som i mindst et år har haft statsborgerskab i en af Den 
Europæiske Unions medlemsstater og opfylder bestemmelserne for 
valgdeltagelse i Tyskland.  

� Indehaveren af et valgkort kan deltage i valget ved personlig 
stemmeafgivning eller kan stemme pr. brev.  

e) Kandidatopstilling 

Kandidatlisterne kan indgives i en delstat eller samles på en liste, der er fælles i alle 
delstater. 

Politiske partier og politiske sammenslutninger organiseret på grundlag af 
medlemskab (f.eks. europæiske partisammenslutninger) kan indgive kandidatlister. 

For alle partier eller foreninger, som ikke har mindst 5 mandater i Forbundsdagen 
eller i en landdag, kræves der desuden 4.000 underskrifter for at kunne indgive en 
forbundsliste og 2.000 underskrifter for at kunne indgive en delstatsliste. 

f) Mandattildeling 

� Mandaterne tildeles efter kandidaternes rækkefølge på listerne.  



� Ledige mandater besættes af stedfortrædere, som kan være angivet ved 
siden af hver enkelt listekandidat. Er der ikke angivet nogen stedfortræder, 
tildeles mandatet den første ikke-valgte kandidat på listen.  

� Lister, som får under 5% af stemmerne, kommer ikke i betragtning ved 
fordelingen af mandaterne.  

g) Uforenelighed 

Bestemmelserne i den europæiske valgakt af 20. september 1976 er gældende. 
Desuden gælder bestemmelserne om uforenelighed i Bundeswahlgesetz (den tyske 
valglov) og i fællesskabsdirektivet om stemmeret og valgbarhed for statsborgere i 
Den Europæiske Union. 

Valgte kandidater kan også være medlem af den tyske Forbundsdag. 

h) Valgkampregler 

I forhold til sin repræsentation modtager hvert parti et beløb fra en fond til dækning 
af valgkampudgifter. Denne fond beløber sig til i alt omkring 215 mio DM (5,00 DM 
pr. vælger). Der ydes godtgørelse til alle lister, der har fået mindst 0,5% af de 
afgivne stemmer. Det påtænkes at begrænse udgifterne til valgkampen ved en aftale 
mellem partierne. 

i) Valgs prøvelse 

Valgs prøvelse foretages af Forbundsdagen. Forbundsdagens afgørelse kan indklages 
for forbundsforfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht). 

14. DET FORENEDE KONGERIGE 

a) Lovgivning 

European Parliamentary Elections Act, som blev vedtaget i maj 1978, er blevet 
ændret og suppleret ved European Elections Act fra 1981, Representation of People 
Acts 1983 og 1985, forordningerne fra 1986 om valgene til Europa-Parlamentet i 
Nordirland og Skotland samt ved European Parliamentary Elections Act fra 1993. 
Desuden trådte ændringen i forbindelse med valgret og valgbarhed ved 
Europavalgene for borgere fra Den Europæiske Union med bopæl i Det Forenede 
Kongerige i kraft den 16. februar 1994 med European Parliament Elections 
Regulation 1994. 

 

b) Mandater og valgkredse 

Det Forenede Kongerige har 87 mandater. De er fordelt blandt de forskellige regioner 
på følgende måde: 

 

 



England: 71 mandater 

Skotland: 8 mandater 

Wales: 5 mandater 

Nordirland: 3 mandater 

Der kæmpes om mandaterne i 85 valgkredse ("constituencies"), som er fordelt 
således: 

England: 71 valgkredse 

Skotland: 8 valgkredse 

Wales: 5 valgkredse 

Nordirland: 1 valgkredse 

c) Valgmåde 

Repræsentanter fra England, Skotland og Wales vælges efter det traditionelle system 
med flertalsvalg i enkeltmandskredse. De tre nordirske repræsentanter vælges efter 
samme system som i Irland dvs. efter forholdstalsvalgsystemet i én valgkreds med 
tre mandater. Ved udvælgelsen af kandidaterne anvendes systemet med personlige 
stemmer, som kan overføres (jf. Irland). 

d) Valgret og valgprocedure 

Borgere i Den Europæiske Union, som er fyldt 18 år og bosiddende i Det Forenede 
Kongerige, har valgret og er valgbare. Anmodningerne om optagelse på valglisten 
skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest den 24. oktober. Borgere i Den 
Europæiske Union skal for at kunne stemme i Nordirland have været bosiddende i 
landet tre måneder forud for deres optagelse på valglisten. I modsætning til hvad 
der er tilfældet ved nationale valg, har medlemmer af Overhuset også stemmeret. 
Britiske statsborgere, som har været optaget på valglisten i Det Forenede Kongerige 
i løbet af de seneste fem år, men som nu bor i udlandet, kan stemme efter 
udfyldelse af en erklæring (Representation of the People Act, 1985) i lighed med 
offentligt ansatte og medlemmer af de væbnede styrker. Borgere i Den Europæiske 
Union, som er fyldt 21 år og opfylder de nævnte bopælskrav, er valgbare. 
Medlemmer af Overhuset og præster kan også stille op. 

e) Kandidatopstilling 

Kandidaterne skal ikke nødvendigvis udpeges af et politisk parti. Ved opstilling i 
valgkredse skal hver kandidat have 30 stillere. Desuden skal der betales et 
depositum på UKL 1.000. 

f) Mandattildeling 

I England, Skotland og Wales tildeles mandaterne de kandidater, der har fået det 
højeste antal stemmer i enkeltmandsvalgkredsene. I den nordirske valgkreds med 
tre mandater er kandidater med tilstrækkelig mange førstestemmer valgt, og 



derefter besættes de resterende mandater på grundlag af andenstemmer, 
tredjestemmer osv. 

Ledige mandater besættes ved suppleringsvalg. 

Der findes ingen spærreklausul. 

g) Uforenelighed 

Bestemmelserne om uforenelighed i den europæiske valgakt af 20. september 1976 
og i loven af 16. februar 1994, er gældende. Medlemskab af Europa-Parlamentet er 
foreneligt med medlemskab af Underhuset og Overhuset. 

h) Valgkampregler 

I modsætning til de nationale valg er der ikke fastsat særlige bestemmelser for 
Europavalget med undtagelse af en begrænsning af valgkampudgifterne. Der stilles 
ingen offentlige midler til rådighed for de politiske partier til finansiering af 
valgkampen. Udgifterne er begrænset til UKL 10.000 og et supplerende beløb på 4,3 
pence pr. vælger. 

i) Valgs prøvelse 

Formanden for valgbestyrelsen i de enkelte valgkredse er ansvarlig for optælling af 
stemmerne og bekendtgørelse af resultaterne. Alle resultaterne kan indbringes for 
High Court. 

15. SVERIGE 

a) Lovgivning 

Valgloven af 1972 col. 620 om Rigsdagvalg suppleret og ændret ved lov af 20. april 
1995 om valg til Europa-Parlamentet. 

b) Mandater og valgkredse 

Sverige har 22 mandater. 

Landet er ikke opdelt i valgkredse til valgene til Europa-Parlamentet. 

c) Valgmåde 

Der stemmes på en liste med mulighed for præferencestemmer. Tildeling af 
mandater efter St. Laguë-fordelingsreglen i tilpasset form (de ulige tal med 1,4 som 
største fællesnævner). 

Vælgeren kan stemme på et parti eller en eller flere kandidater og prioritere dem i 
en rækkefølge, der afviger fra den foreslåede, og tilføje eller slette navne på listen. 



Et parti må opnå mindst 4% af det samlede antal stemmer afgivet på landsplan for 
at kunne få tildelt et mandat. 

d) Valgret og valgprocedure 

Valgret har svenske statsborgere, som på valgdagen er fyldt 18 år og som er bosat i 
Sverige. 

Svenske statsborgere, der er bosat i udlandet, kan kun få stemmeret, hvis de 
tidligere har haft bopæl i Sverige og har anmodet om at blive optaget på en særlig 
valgliste. 

EU-borgere, som har bopæl i Sverige og er fyldt 18 år på valgdagen, har ligeledes 
valgret, hvis de har givet skattemyndighederne meddelelse om, at de agter at 
benytte denne ret. 

Borgere, som ifølge skatteregistret har været optaget i det svenske folkeregister 
med den 1. juli som skæringsdato, betragtes som bosiddende. 

Det er tilladt at stemme pr. brev på Posten Aktiebolagets postkontorer, på de 
svenske konsulater eller ambassader eller om bord på skibe i udlandet. 

Enhver berettiget vælger er valgbar. 

e) Kandidatopstilling 

I kraft af princippet om fri opstilling er partierne eller kandidaterne hverken pligtige 
til at indsamle et bestemt antal underskrifter eller at erlægge en kaution for at kunne 
stille op. 

Kandidaturen stiles til de centrale myndigheder. 

f) Mandattildeling 

De mandater, som et parti har opnået, tildeles en repræsentant eller en af 
vedkommendes suppleanter. 

Rækkefølgen af kandidaterne afgøres på grundlag af det antal præferencestemmer, 
som den enkelte kandidat har fået efter en omordning af stemmesedlerne med 
præferencestemmer. 

Kun kandidater med et antal præferencestemmer, som svarer til mindst 5% af det 
samlede antal stemmer for det pågældende parti, kommer i betragtning for et 
mandat. 

Ledigblevne mandater tildeles de kandidater, som har opnået det højeste antal 
præferencestemmer i forhold til det samlede antal stemmer for det pågældende 
parti. 



Ledige mandater, der opstår i løbet af mandatperioden, tildeles de suppleanter, som 
er valgt ved de samme valg. 

g) Uforenelighed 

Bestemmelserne i den europæiske valgakt af 1976 samt direktiv 93/106 er 
gældende. 

Desuden er personer, som stillede op til valgene til Europa-Parlamentet i juni 1994, 
ikke valgbare. 

h) Valgkampregler 

Den nationale valglov rummer ingen regler eller særlige begrænsninger med hensyn 
til de politiske partiers finansiering. 

Der er ingen særlige bestemmelser for valget til Europa-Parlamentet. 

i) Valgs prøvelse 

Udvalget for valgs prøvelse har kompetencen til at træffe afgørelse i tilfælde af 
klager over valghandlingerne. 

Det har kompetence til at annullere et valg og påbyde afholdelse af nye valg. 

IV. VALGLOVE: OPDELT EFTER EMNER 

Valgmåde  
Valgkredsinddeling  
Stemmeoptælling  
Valgret  
Valgbarhed  
Kandidatopstilling  
Kandidaternes rækkefølge på listen  
Besættelse af ledige mandater  
Valgdato  
Valgs prøvelse  

1. Valgmåde  

Fjorten medlemsstater anvender forholdstalsvalg. I Forbundsrepublikken Tyskland og 
i Frankrig opnår de lister, som ikke har fået mindst 5% af stemmerne, ikke noget 
mandat. I Østrig og Sverige er spærregrænsen 4%. 

En enkelt medlemsstat (Det Forenede Kongerige) anvender flertalsvalg (med 
undtagelse af Nordirland, som også anvender forholdstalsvalg). 

2. Valgkredsinddeling 



I ni medlemslande (Østrig, Danmark, Spanien, Frankrig, Grækenland, Luxembourg, 
Nederlandene, Portugal og Sverige) udgør det samlede nationale område én 
valgkreds. 

I fem lande (Belgien, Finland, Irland, Italien og Det Forenede Kongerige) er det 
nationale område opdelt i flere valgkredse. 

I Forbundsrepublikken Tyskland har partierne mulighed for at indgive valglister enten 
på delstatsniveau eller på nationalt niveau. I Finland kan der indgives valglister på 
valgkredsniveau eller på nationalt niveau. 

3. Stemmeoptælling 

Af de fjorten lande, der har forholdstalsvalg, anvender otte d'Hondts metode til 
optælling af stemmerne og besættelse af mandaterne (Østrig, Belgien, Danmark, 
Spanien, Finland, Frankrig, Nederlandene og Portugal). Forbundsrepublikken 
Tyskland anvender Hare-Niemeyermetoden og Luxembourg en variant af d'Hondts 
metode, nemlig Hagenbach-Bischoffmetoden. I Italien tildeles mandaterne efter de 
hele valgkvotienters metode og det største antal overskydende stemmers metode. I 
Irland efter systemet med præferencevalg i enkeltmandsvalgkredse med overførsel 
af stemmer, i Grækenland efter det såkaldte vejede forholdstalssystem, "Enishimeni 
Analogiki" og i Sverige efter den modificerede St. Lägue-metode (de ulige tal med 
1,4 som største fællesnævner). 

4. Valgret 

I alle medlemslandene er valgretsalderen 18 år. 

Enhver borger i Unionen, som er bosiddende i en medlemsstat, hvor vedkommende 
ikke er statsborger, kan nu stemme ved valgene til Europa-Parlamentet i 
bopælsmedlemsstaten på samme betingelser som landets egne borgere. 

Med hensyn til begrebet bopæl er valgordningerne i de forskellige medlemsstater dog 
fortsat meget forskelligartede; det kræves enten, at borgeren har sin bopæl eller 
sædvanligvis er bosiddende i det område, hvor der stemmes (Finland og Frankrig), 
at han sædvanligvis opholder sig der (Tyskland, Luxembourg, Belgien, Grækenland, 
Spanien, Portugal og Italien) eller er optaget i folkeregisteret (Østrig, Danmark, Det 
Forenede Kongerige, Irland og Nederlandene). I Luxembourg skal statsborgere fra 
andre lande desuden kunne godtgøre at have opholdt sig i landet i en nærmere 
fastsat periode for at kunne stemme. 

Valgretten for borgerne bosiddende i udlandet er i Det Forenede Kongerige 
forbeholdt for tjenestemænd, medlemmer af de væbnede styrker bosiddende i 
udlandet og statsborgere, som har forladt landet for mindre end fem år siden, på 
betingelse af at de pågældende afgiver en erklæring til myndighederne. 

Østrig, Danmark, Portugal og Nederlandene giver kun valgret til egne statsborgere 
bosiddende i udlandet, hvis der er tale om et EU-medlemsland. Sverige, Belgien, 
Frankrig, Spanien, Grækenland og Italien giver valgret til alle statsborgere 
bosiddende i udlandet, selv uden for EU. 



Forbundsrepublikken Tyskland giver valgret til statsborgere, der har været 
bosiddende i et andet land i højst ti år. 

I Irland er valgretten forbeholdt borgere fra Den Europæiske Union, der er 
bosiddende i landet. 

5. Valgbarhed 

Mindstealderen for valgbarhed er 18 år i Sverige, Finland, Danmark, 
Forbundsrepublikken Tyskland, Spanien, Nederlandene og Portugal, mens den er 19 
år i Østrig, 21 år i Belgien, Grækenland, Irland, Luxembourg og Det Forenede 
Kongerige og 23 år i Frankrig; i Italien er aldersgrænsen 25 år. 

Endelig kræves det i alle medlemsstater, at man for at være valgbar skal 

� være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater  
� opfylde bopælskravene, således som de er fastsat i de enkelte landes 

valglove.  

I Luxembourg kræves der et ophold af 10 års varighed, for at en statsborger fra et 
andet medlemsland kan stille op som kandidat ved Europavalgene. Desuden må 
flertallet af kandidaterne på en liste ikke udgøres af personer, som ikke har 
luxembourgsk statsborgerskab. 

6. Kandidatopstilling 

I fem lande kan kun partier og partilignende organisationer opstille kandidater 
(Danmark, Grækenland, Forbundsrepublikken Tyskland, Nederlandene og Sverige). 

I de andre lande er det tilstrækkeligt med et bestemt antal underskrifter eller 
etablering af en gruppe af vælgere for at kunne stille op, og i nogle tilfælde 
(Frankrig, Irland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige), skal der desuden 
erlægges en kaution. I Irland kan kandidater opstille sig selv. I Italien kan 
kandidater enten opstilles af partierne eller opstille efter indsamling af et bestemt 
antal underskrifter. 

7. Kandidaternes rækkefølge på listen 

I fem lande (Forbundsrepublikken Tyskland, Spanien, Frankrig, Grækenland og 
Portugal) kan vælgerne ikke ændre kandidaternes rækkefølge på listen. I otte lande 
(Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Sverige) 
kan kandidaternes rækkefølge på listen ændres ved præferencestemmer. I 
Luxembourg er det desuden muligt at stemme på flere kandidater tilhørende 
forskellige lister. I Sverige kan vælgerne tilføje eller slette navne på listen. 

I Irland og i Det Forenede Kongerige findes der ingen lister. 

8. Besættelse af ledige mandater 

I otte lande (Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene 
og Portugal) besættes ledige mandater med de første ikke-valgte kandidater på 



listerne (evt. efter ændring af rækkefølgen i henhold til det antal stemmer, som de 
forskellige kandidater har fået). 

I Belgien, Irland, Forbundsrepublikken Tyskland og Sverige besættes ledige 
mandater med suppleanter. I Spanien og i Forbundsrepublikken Tyskland, hvis der 
ikke er nogen suppleant tages der hensyn til rækkefølgen af kandidaterne på 
listerne. I Det Forenede Kongerige afholdes der suppleringsvalg. I Grækenland 
besættes ledige mandater med en stedfortræder fra den samme liste. Hvis der ikke 
er et tilstrækkeligt antal kandidater på listen, afholdes der suppleringsvalg. 

9. Valgdato (3. mandat 1994-1999) 

� den 9. juni 1994 i Danmark, Irland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige  
� den 12. juni 1994 i Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Spanien 

og Portugal  
� den 17. september 1995 i Sverige  
� den 13. oktober 1996 i Østrig  
� den 20. oktober 1996 i Finland.  

10. Valgs prøvelse 

Valgs prøvelse foretages af parlamentet i Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland 
og Luxembourg. I Belgien, Finland, Frankrig, Irland, Italien og Det Forenede 
Kongerige sker valgs prøvelse ved en domstol. I Forbundsrepublikken Tyskland 
foretages valgs prøvelse foruden af parlamentet også af en domstol. 

I Spanien foretages valgs prøvelse af "Junta Electoral Central" (det centrale 
valgkontor). 

I Portugal og Sverige finder denne prøvelse sted i et udvalg til valgs prøvelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. SAMMENDRAG 

 Antal EP-  
medlemmer 

Valgret Valg-
barhed 

Valgmåde Valg-kreds-
inddeling 

Østrig 21 18 19 Forholdstalsvalg med 
præferencestemme  

Spærregrænse 4% 

1 valgkreds 

Belgien 25 18 21 Forholdstalsvalg med 
præferencestemme 

4 

Danmark 16 18 18 " 1 valgkreds 

Tyskland 99 18 18 Forholdstalsvalg uden 
præference-stemme  

Spærreklausul: 5% 

Delstatsniveau 

Grækenland 25 18 21 Forholdstalsvalg 1 valgkreds 

Spanien 64 18 18 " " 

Finland 16 18 18 Forholdstalsvalg med 
præferencestemme 

4 

Frankrig 87 18 23 "  

Spærreklausul: 5% 

" 

Irland 15 18 21 Forholdstalsvalg med 
STV1 

4 

Italien 87 18 25 Forholdstalsvalg med 
præference-stemme 

5 

Luxembourg 6 18 21 Forholdstalsvalg med 
stemmesplittelse 

1 valgkreds 

Nederlandene 31 18 18 Forholdstalsvalg med 
præference-stemme 

" 

Portugal 25 18 18 Forholdstalsvalg uden 
præference-stemme 

" 

Det Forenede 
Kongerige 

87 18 21 Flertalsvalg i 
enkeltmandsvalgkredse 
(Nordirland 
forholdstalsvalg med 
STV)1 

84 + 3  

(Nordirland) 

Sverige 22 18 18 Forholdstalsvalg med 
præferencestemme  

Spærregrænse 4% 

1 valgkreds 

1 STV = Single Transferable Vote (en overdragelig stemme).  

 

 



VI. KILDER 

A. Tekster, der er oversat og udgivet af Fællesskabets institutioner 

AKT AF 20. SEPTEMBER 1976 OM ALMINDELIGE DIREKTE VALG AF 
REPRÆSENTANTERNE I FORSAMLINGEN - EFT L 278 af 8.10.1976 

DEN GRÆSKE TILTRÆDELSESAKT - EFT L 291 af 9.11.1979 

DEN SPANSKE OG PORTUGISISKE TILTRÆDELSESAKT - EFT L 302 af 15.11.1985 

Erklæring fra Rådet i Edinburgh - december 1992 

Traktaten om Den Europæiske Union - artikel 8 B 

Rådets afgørelse af 1. februar 1993 om ændring af akten om almindelige direkte valg 
af repræsentanterne i Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse af 20. 
september 1976 - EFT L 33 af 9.2.1993 

Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 

NATIONALE LOVE OM DIREKTE VALG VED EUROPAVALGENE I 1984 

Love vedtaget af parlamenterne i: 

Belgien, Danmark, Irland, Italien og Luxembourg 

Udgave på fransk, 58 sider - PE 90.698 af 14. juni 1984 

Lov nr. 609 af 14. december 1977 om valg af danske repræsentanter i Europa-
Parlamentet, ændret ved lov nr. 204 af 25. maj 1983, oversat og udgivet af Europa-
Parlamentet - udgave på fransk, 13 sider 

NATIONALE LOVE OM DIREKTE VALG 

Lovtekster vedtaget af det græske Parlament 

PE 75.841 af 11. november 1981 og PE 91.789 af 7. september 1984 

Lovtekster vedtaget af parlamenterne i: Belgien, Italien, Luxembourg og 
Nederlandene 

Udgave på fransk, 63 sider - PE 57.047 af 26. marts 1979 

Lovtekster vedtaget af parlamenterne i Forbundsrepublikken Tyskland og Det 
Forenede Kongerige 

Udgave på fransk, 38 sider - PE 54.757 af 2. september 1978 

Lovtekster vedtaget af parlamenterne i Danmark, Frankrig og Irland 



Udgave på fransk, 127 sider - PE 54.524 af 2. august 1978 

B. Originale tekster 

LEY ORGANICA 1/1987 af 2. april om ændring af Ley Organica 5/1985 af 19. juni om 
de almindelige regler for valg til Europa-Parlamentet (den spanske lov om direkte 
valg til Europa-Parlamentet). 

LEI ELEITORAL PARA O PARLAMENTO EUROPEU, vedtaget af det portugisiske 
parlament den 28. april 1987 (Dekret nr. 68/IV). 

Nationale love om gennemførelse af Rådets direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 
1993 

� Østrig : lov af 26. januar 1996  
� Belgien: lov af 26. april 1994 (Moniteur belge, 26.4.1994) om ændring af lov 

af 23. marts 1989.  
� Danmark: lov nr. 1086 af 22. december 1993 (Statstidende nr. 80 af 31. 

januar 1994, s. 344-347).  
� Forbundsrepublikken Tyskland: 3. lov om valg til Europa-Parlamentet 

(Bundesgesetzblatt af 13. marts 1994, B.I s. 419, og forordning af 20. marts 
1994, B.I s. 544).  

� Grækenland: lov nr. 2196 af 22. marts 1994 (græsk statstidende nr. 41 af 
22. marts 1994, s. 481-487).  

� Spanien: lov af 31. marts 1994 (BOE nr. 77 af 31.3.1994) om ændring af 
organisk lov om valgordningen.  

� Frankrig: lov nr. 94-104 af 5. februar 1994 (Journal officiel de la République 
française, 8. februar 1994, s. 2154-2155).  

� Irland: European Parliament Elections (Voting and Candidature) Regulations, 
1994 af 13. december 1993 (Statutory Instruments, S.I nr. 14, 1994, udgivet 
af Stationery Office).  

� Italien: lov nr. 128 af 21. februar 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana af 26.2.1994, Serie generale nr. 47).  

� Luxembourg: lov af 28. januar 1994 (Journal Officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg af 31. januar 1994, A-nr. 3).  

� Nederlandene: lov af 4. februar 1994 (Staatsblad, Jaargang 1994, nr. 58).  
� Portugal: lov nr. 4/94 af 9. marts 1994 (Diário da República - I Série - A, s. 

1192-1193).  
� Det Forenede Kongerige: lov af 16. februar 1994 (Representation of the 

People, European Parliamentary Elections, Changes to the Franchise and 
Qualification of Representatives Regulations 1994, nr. 342).  

� Sverige: lov om valg til Europa-Parlamentet af 20. april 1995 (1995, col. 
374/3 maj 1995).  

 

 

 

 



Footnotes 

[1]EFT L 278 af 8.10.1976.  

[2]Dog gælder der i de belgiske, spanske og (med visse forbehold) græske valglove 
bestemmelser om uforenelighed mellem nationale hverv og hvervet som medlem af 
Europa-Parlamentet. Desuden vedtog Europa-Parlamentet den 7. juli 1988 en 
beslutning (A2-0065/88), hvori medlemsstaterne blev opfordret til at ændre artikel 5 
i akten af 20. september 1976 og bestemmelsen om dobbeltmandater.  

[3]Rådets afgørelse af 1. februar 1993 om ændring af akten om almindelige direkte 
valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse af 20. 
september 1976 (EFT L 33 af 9.2.1993).  

[4]EFT C 87/62 af 5.4.1982.  

[5]EFT L 329 af 30.12.1993. 


