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Punkt Q 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Q. der henviser til, at de gældende 

europæiske valgregler giver mulighed for 

en fakultativ spærregrænse på op til 5 % af 

de afgivne stemmer for valg til Europa-

Parlamentet, og at 15 medlemsstater har 

benyttet sig af denne mulighed og indført 

en spærregrænse på mellem 3 % og 5 %; 

der henviser til, at den faktiske 

spærregrænse i mindre medlemsstater og i 

medlemsstater, som har opdelt deres 

valgområde i valgkredse, ikke desto 

mindre ligger på over 3 %, selv om der 

ikke findes en lovfæstet spærregrænse; der 

henviser til, at indførelsen af obligatoriske 

spærregrænser er anerkendt i den 

forfatningsmæssige tradition som en 

legitim måde at garantere parlamenters 

funktion på; 

Q. der henviser til, at de gældende 

europæiske valgregler giver mulighed for 

en fakultativ spærregrænse på op til 5 % af 

de afgivne stemmer for valg til Europa-

Parlamentet, og at 15 medlemsstater har 

benyttet sig af denne mulighed og indført 

en spærregrænse på mellem 3 % og 5 %; 

der henviser til, at den faktiske 

spærregrænse i mindre medlemsstater og i 

medlemsstater, som har opdelt deres 

valgområde i valgkredse, ikke desto 

mindre ligger på over 3 %, selv om der 

ikke findes en lovfæstet spærregrænse; der 

henviser til, at indførelsen eller 

afskaffelsen af obligatoriske 

spærregrænser er anerkendt i den 

forfatningsmæssige tradition som en 

legitim måde at garantere parlamenters 

funktion på; 

Or. en 
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 Fa. der henviser til, at princippet om lige 

muligheder for de politiske partier tilsiger, 

at hvert parti i princippet skal have 

samme muligheder igennem hele 

valgperioden og altså lige muligheder med 

hensyn til tildeling af mandater; der 

henviser til, at enhver bestemmelse på 

EU-plan om en grænse til valget til 

Europa-Parlamentet kan forbryde sig 

mod princippet om lige valgret og lige 

muligheder for de politiske partier;  

Or. en 

 

 


