
Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 1

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der
fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale bestemmelser, der
varierer fra stat til stat. De fælles regler fastlægger princippet om forholdstalsvalg og fastslår,
hvilke hverv der er uforenelige med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet. Mange
andre vigtige aspekter, såsom det benyttede valgsystem og antallet af valgkredse, er reguleret
ved national lov.

RETSGRUNDLAG MANGEFORMET VALGSYSTEM.

Artikel 14 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 20, 22 og 223 i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Akten af 20. september 1976 om direkte valg af repræsentanterne Europa-Parlamentet[1], Rådets
afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni og 23. september 2002 om ændring heraf.

FÆLLES REGLER

A. Principper
I de grundlæggende traktater hed det, at Europa-Parlamentets medlemmer (MEP'er)
indledningsvis skulle udpeges af de nationale parlamenter, men at de siden skulle vælges ved
almindelige direkte valg. Denne bestemmelse blev gennemført af Rådet før de første direkte valg
i 1979 gennem akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i
Europa-Parlamentet. Den ændrede fuldstændig Europa-Parlamentets institutionelle position og
er det grundlæggende dokument for et mere demokratisk EU.
I 1992 blev det med Maastrichttraktaten fastsat, at valgene skulle afholdes i henhold til en
ensartet procedure, og at Europa-Parlamentet skulle udarbejde et forslag herom, som skulle
vedtages enstemmigt i Rådet. Rådet kunne imidlertid ikke nå til enighed om noget forslag,
og Amsterdamtraktaten indførte derfor muligheden for at vedtage »fælles principper«. Ved
Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom, om ændring af akten fra 1976 indførtes princippet om
forholdstalsvalg og princippet om uforenelighed mellem hvervet som medlem af et nationalt
parlament og hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.
Med Lissabontraktaten blev stemmeret og valgbarhed en grundlæggende rettighed (artikel 39 i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).
B. Anvendelse: gældende fælles bestemmelser
1. Stemmeret og valgbarhed for udenlandske statsborgere
Ifølge artikel 22, stk. 2, i TEUF »har enhver unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat, hvor
han ikke er statsborger, valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat,

[1]EFT L 278 af 8.10.1976.
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hvor han har bopæl«. Gennemførelsesbestemmelserne for denne ret blev vedtaget i henhold til
Rådets direktiv 93/109/EF.
I henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 93/109/EF, som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/
EU, er »en unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat uden at være statsborger i landet, og
som ved en individuel judiciel eller administrativ afgørelse, forudsat at sidstnævnte kan prøves
ved domstolene, har fortabt sin valgbarhed i henhold til enten bopælslandets eller hjemlandets
lovgivning, […] ikke valgbar i bopælslandet ved valg til Europa-Parlamentet«.
2. Valgsystem
Valg skal være baseret på forholdstalsmetoden og enten ske efter metoden med listevalg eller
metoden med overførsel af overskydende stemmer (artikel 1 i Rådets afgørelse 2002/772/EF,
Euratom).
3. Uforenelighed
I henhold til artikel 7 i akten fra 1976 (som ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom
af 25. juni 2002 og af 23. september 2002) er hvervet som medlem af Europa-Parlamentet
uforeneligt med hvervet som medlem af en medlemsstats regering, medlem af Kommissionen,
dommer, generaladvokat eller justitssekretær ved EU-Domstolen, medlem af Den Europæiske
Revisionsret, medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, medlem af udvalg
eller andre organer, som er oprettet i henhold til traktaterne med henblik på at administrere
Unionens pengemidler eller udføre vedvarende direkte forvaltning, medlem af Den Europæiske
Investeringsbanks bestyrelse eller direktion eller ansat i denne, tjenestemand eller anden ansat
i aktiv tjeneste i Den Europæiske Unions institutioner eller dertil knyttede særlige organer.
Der blev tilføjet flere hverv, i 1997 (medlem af Regionsudvalget) og i 2002 (medlem af Den
Europæiske Centralbanks direktion, Den Europæiske Unions Ombudsmand og frem for alt
medlem af et nationalt parlament).

ORDNINGER UNDERLAGT NATIONALE BESTEMMELSER

Foruden disse fælles regler reguleres valgsystemerne også ved nationale bestemmelser, der kan
variere betydeligt; valgsystemet kan derfor betragtes som et mangeformet valgsystem.
A. Valgsystem og spærregrænser
I henhold til Rådets afgørelse fra 2002 skal alle medlemsstater anvende et system, der er baseret
på forholdstalsvalg.
En medlemsstat kan sætte en minimumsspærregrænse for tildeling af mandater, som ikke må
overstige 5 % (artikel 2A). Flere medlemsstater sætter en grænse: Den er fastsat til 5 % i
Frankrig (alt efter valgkreds), Litauen, Polen, Slovakiet, Den Tjekkiske Republik, Rumænien
og Ungarn, 4 % i Østrig, Italien og Sverige, 3 % i Grækenland og 1,8 % i Cypern.
B. Valgkredse
Ved valg til Europa-Parlamentet fungerer de fleste medlemsstater som én enkelt valgkreds. Fem
medlemsstater (Belgien, Frankrig, Irland, Italien og Det Forenede Kongerige) har dog opdelt
deres nationale territorium i et antal regionale valgkredse.
Der er indført valgkredse, som udelukkende har et administrativt formål, eller som udelukkende
anvendes til fordeling inden for partiernes lister i Nederlandene (19), Tyskland (16, kun for
CDU/CSU) og Polen (13).
C. Valgret
Valgretsalderen er 18 år i alle medlemsstater med undtagelse af Østrig, hvor den er 16 år.
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Der er stemmepligt i fire medlemsstater (Belgien, Cypern, Grækenland og Luxembourg):
Stemmepligten finder anvendelse på nationale statsborgere samt registrerede udenlandske EU-
borgere.
1. Udenlandske statsborgeres valgret i værtslandet
Unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, har ret til at stemme
ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor de har bopæl, på samme betingelser
som den pågældende stats egne statsborgere (artikel 22 i TEUF). Bopælsbegrebet varierer
dog fortsat fra den ene medlemsstat til den anden. I nogle lande kræves det, at vælgerne skal
have deres hjemsted eller normale bopæl i valgområdet (Estland, Finland, Frankrig, Tyskland,
Polen, Rumænien og Slovenien) eller være almindeligt fastboende der (Cypern, Danmark,
Grækenland, Irland, Luxembourg, Slovakiet, Sverige og Det Forenede Kongerige) eller være
opført i folkeregistret (Belgien og Den Tjekkiske Republik). For at være stemmeberettigede i
Cypern, Luxembourg og Den Tjekkiske Republik skal EU-borgerne ligeledes opfylde et krav
om at have haft ophold af en mindste varighed.
2. Udenlandske statsborgeres valgret i deres oprindelsesland
I Det Forenede Kongerige er valgretten for statsborgere, der opholder sig i udlandet, begrænset
til visse kategorier. Belgien og Grækenland giver kun valgret til deres statsborgere med bopæl
i en anden medlemsstat, mens Danmark og Italien begrænser stemmeretten for udenlandske
statsborgere med bopæl i et tredjeland til særlige kategorier. Tyskland giver stemmeret ved valg
til Europa-Parlamentet til borgere, som har boet i et andet land i mindst tre måneder, forudsat at
de er optaget på den tyske valgliste. I Bulgarien, Irland og Slovakiet er valgretten begrænset til
de EU-borgere, der har hjemsted på disse landes nationale område.
Det forhold, at visse ikke-statsborgere kan stemme i både deres værtsland og som statsborgere i
deres hjemland, kunne medføre misbrug (dobbelt stemmeafgivelse, som er en strafbar handling i
visse medlemsstater). Håndhævelsen heraf er imidlertid fortsat vanskelig i mangel af afstemning
af data mellem valgmyndighederne i medlemsstaterne.
D. Valgbarhed
Valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet i andre bopælsmedlemsstater er også en anvendelse
af princippet om ikkeforskelsbehandling mellem statsborgere og ikke-statsborgere og en følge
af retten til at færdes og opholde sig frit. Enhver person, der er unionsborger og ikke statsborger
i bopælslandet, men som i øvrigt opfylder de samme betingelser for valgbarhed, der i henhold til
dette lands lovgivning kræves opfyldt af landets egne statsborgere, er valgbar i bopælslandet ved
valg til Europa-Parlamentet, medmindre vedkommende har fortabt sine rettigheder (artikel 3 i
Rådets direktiv 93/109/EF).
Bortset fra kravet om, at man for at opnå valgbarhed skal være statsborger i en medlemsstat,
hvilket er et krav, der er fælles for alle medlemsstaterne (med undtagelse af Det Forenede
Kongerige, hvor visse Commonwealth-borgere ligeledes er valgbare til Europa-Parlamentet),
varierer betingelserne fra medlemsstat til medlemsstat. Ingen må lade sig opstille i mere end
én medlemsstat ved hvert valg (artikel 4 i Rådets direktiv 93/109/EF). Mindstealderen for
valgbarhed er 18 i de fleste medlemsstater, på nær Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske
Republik, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen samt Slovakiet (21), Rumænien (23), Italien
og Grækenland (25).
E. Opstilling
I nogle medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Grækenland,
Nederlandene og Sverige) har kun politiske partier og politiske organisationer mulighed
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for at opstille kandidater. I alle de øvrige lande kan kandidater opstilles, hvis de bakkes
op af det krævede antal underskrifter eller vælgere, og i visse tilfælde kræves der også
et depositum. Det Europæiske Råds afgørelse 2013/312/EU af 28. juni 2013 om Europa-
Parlamentets sammensætning fastlægger, hvordan de 751 pladser, der er fastsat i artikel 14,
stk. 2, i TUE, skal fordeles ved anvendelse af princippet om 'degressiv proportionalitet' på de
enkelte medlemsstaters andel af pladserne (1.3.3.).
F. Valgdatoer
I artikel 10 og 11 i akten fra 1976, som ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom,
hedder det, at valg til Europa-Parlamentet skal ligge inden for en fælles periode, der begynder
torsdag morgen og slutter den umiddelbart følgende søndag. Den nøjagtige dato og de nøjagtige
tidspunkter fastsættes af hver enkelt medlemsstat. Det var Rådet, som i 1976 med enstemmighed
efter høring af Europa-Parlamentet fastlagde valgperioden for de første valg i 1979. De
efterfølgende valg siden 1979 fandt sted i den tilsvarende periode i det sidste år inden for den
i aktens artikel 5 omhandlede femårige periode (1.3.1.).
For så vidt angår valget i 2014, flyttede Rådet, ved afgørelse af 14. juni 2013, valgdatoerne,
som oprindeligt var sat til juni, til den 22.-25. maj for at undgå et sammenstød med pinseferien
ved anvendelse af bestemmelsen i artikel 11, hvori det hedder: »Såfremt det viser sig umuligt
at afholde valgene […] i denne periode, fastsætter Rådet enstemmigt efter høring af Europa-
Parlamentet og mindst en måned inden udgangen af den i artikel 5 omhandlede femårige periode
en anden stemmeafgivningsperiode, som tidligst kan ligge to måneder før og senest en måned
efter den periode, der følger af første afsnit. « De efterfølgende valg skal finde sted i den
tilsvarende periode i det sidste år af femårsperioden (artikel 10 i 1976-akten).
G. Vælgernes muligheder for at ændre kandidaternes rækkefølge på listerne
I de fleste medlemsstater kan vælgerne afgive privilegerede stemmer for at ændre rækkefølgen
af navne på listen. I ni medlemsstater (Tyskland, Spanien, Frankrig, Grækenland, Portugal, Det
Forenede Kongerige, Estland, Ungarn og Rumænien) er listerne lukkede (ingen privilegerede
stemmer). I Luxembourg kan vælgerne endog stemme på kandidater fra forskellige lister, mens
de i Sverige kan tilføje eller fjerne navne fra listen. I Malta, Irland og Nordirland opstiller
vælgerne kandidaterne på en liste i prioriteret rækkefølge (overførsel af overskydende stemmer).
H. Validering af resultater og regler for valgkampagner
I Danmark og Luxembourg skal det nationale parlament kontrollere valgresultaterne. I
Slovenien bekræfter nationalforsamlingen valget af medlemmer til Europa-Parlamentet. I
Tyskland offentliggøres det endelige resultat af den tyske valgkommission én dag efter
afstemningen. I Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Finland, Italien, Irland,
Slovenien og Det Forenede Kongerige er det op til domstolene at efterprøve valgresultaterne,
og dette er ligeledes tilfældet i Tyskland, hvis valget anfægtes. I Spanien kontrolleres resultatet
af en »Junta Electoral Central«. I Nederlandene, Portugal og Sverige varetager et udvalg om
valgs prøvelse denne opgave.
I de fleste medlemsstater er reglerne for valgkampagner (tilladte finansielle midler, sendetider,
offentliggørelse af meningsmålinger) de samme som for nationale valg.
I henhold til forretningsordenens artikel 4 og artikel 5 og 13 i akten fra 1976 vælges medlemmer
af Europa-Parlamentet for en periode på fem år. Denne periode begynder ved åbningen af den
første session efter hvert valg. Åbningen af den første session efter 2014-valget var tirsdag den
1. juli 2014.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.3.1.pdf
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I. Besættelse af mandater, der bliver ledige i valgperioden
I visse medlemsstater (Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Kroatien, Italien, Luxembourg,
Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige) tildeles ledige mandater de første ikke-
valgte kandidater på den samme liste (eventuelt efter tilpasning for at afspejle de stemmetal,
som de forskellige kandidater har opnået). I Belgien, Irland, Tyskland og Sverige går ledige
mandater til stedfortræderne. I Spanien og Tyskland går man ud fra kandidaternes rækkefølge
på listerne, hvis der ikke findes nogen stedfortrædere. I Grækenland går ledige mandater til
stedfortrædere på samme liste. Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange stedfortrædere, afholdes der
suppleringsvalg. I nogle medlemsstater (f.eks. Østrig) kan medlemmer af Europa-Parlamentet
vende tilbage til Europa-Parlamentet, når årsagen til deres udtræden ikke længere er aktuel.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet har siden 1960'erne flere gange givet udtryk for sin holdning til forskellige
valglovsmæssige spørgsmål og fremsat forslag i henhold til EF-traktatens artikel 138. Det
forhold, at der reelt ikke findes nogen ensartet procedure for valg til Europa-Parlamentet,
viser, hvor vanskeligt det er at harmonisere forskellige nationale traditioner. Det forhold, at
Amsterdamtraktaten åbnede mulighed for vedtagelse af fælles principper, har kun til en vis grad
gjort det muligt at overvinde disse vanskeligheder. Den ambition, som er fastsat i artikel 223
i TEUF om vedtagelse af en ensartet fremgangsmåde, som kræver godkendelse fra Europa-
Parlamentets side, er endnu ikke blevet indfriet. Parlamentets fortsatte bestræbelser på at
modernisere og »europæisere« den fælles valgprocedure førte i 1997 til et forslag til en ensartet
valgprocedure. Dets indhold blev indarbejdet i Rådets afgørelse fra 2002. Forslaget om en
europæisk valgkreds (oprettelse af en fælles europæisk valgkreds til 10 % af pladserne) er stadig
til debat.
Europa-Parlamentet vedtog den 22. november 2012 en beslutning, der indtrængende opfordrer
de europæiske politiske partier til at udpege kandidater til posten som formand for
Kommissionen for derved at forstærke både Parlamentets og Kommissionens politiske
legitimitet. Disse ordninger blev gennemført forud for valget i 2014, og for første gang var
der opstillet hovedkandidater ved valget i 2014. Som følge af valget i 2014 blev en af disse
kandidater, Jean-Claude Juncker, i sidste ende valgt som formand for Kommissionen den
22. oktober 2014 af Europa-Parlamentet.
Der blev i 2003 indført et system til finansiering af europæiske politiske partier, som ligeledes
åbnede mulighed for oprettelse af politiske fonde (1.3.3,) på EU-plan (forordning (EU, Euratom)
nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier
og europæiske politiske fonde).
Udo Bux
10/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.3.3.pdf
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