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Europaparlamentets resolution av den 7 februari 2018 om Europaparlamentets 

sammansättning (2017/2054(INL) – 2017/0900(NLE)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artikel 10 i EU-fördraget1, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets 

sammansättning inför valet 20142, 

– med beaktande av sin resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i 

Europeiska unionen och det till denna fogade förslaget till rådets beslut om antagande 

av bestämmelserna om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet3, 

– med beaktande av Europeiska rådets beslut 2013/312/EU av den 28 juni 2013 om 

Europaparlamentets sammansättning4, 

– med beaktande av långfredagsavtalet av den 10 april 1998, 

– med beaktande av artiklarna 45, 52 och 84 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-

0007/2018), och av följande skäl: 

A. Europaparlamentets sammansättning måste respektera kriterierna i artikel 14.2 första 

stycket i EU-fördraget, det vill säga att antalet företrädare för unionens medborgare inte 

får överstiga 750, plus talmannen, att medborgarna ska företrädas med degressiv 

proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat, och att ingen medlemsstat 

får tilldelas fler än 96 platser. 

                                                 
1  I den artikeln föreskrivs att ”medborgarna ska företrädas direkt på unionsnivå i 

Europaparlamentet”. 
2  Antagna texter, P7_TA(2013)0082. 
3  Antagna texter, P8_TA(2015)0395. 
4  EUT L 181, 29.6.2013, s. 57. 



 

 

B. I artikel 14.2 i EU-fördraget anges att Europaparlamentet ska vara sammansatt av 

företrädare för unionens medborgare.  

C. I EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt betonas, när det 

gäller unionsinstitutionerna, vikten av jämlikhet för och likabehandling av medborgare. 

Det är avgörande att stärka representationens jämlikhet, i syfte att öka 

Europaparlamentets legitimitet som det lagstiftande organ som representerar 

unionsmedborgarna. 

D. Europaparlamentet har behandlat ett antal förslag om ett permanent system för 

fördelning av platserna på grundval av matematiska formler, som hade beställts av och 

presenterats för parlamentet.  

E. Den brittiska regeringen meddelade den 29 mars 2017, i enlighet med artikel 50.2 i EU-

fördraget, Europeiska rådet om sin avsikt att lämna Europeiska unionen. Den tvååriga 

tidsramen för förhandlingar om och ingående av ett avtal om utträde löper ut den 29 

mars 2019, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med 

enhällighet beslutar att förlänga denna period. 

F. Om inte den nuvarande rättsliga situationen förändras kommer Förenade kungariket inte 

längre att vara medlem i Europeiska unionen vid tidpunkten för nästa val till 

Europaparlamentet 2019. 

G. Ett flertal medlemsstater har nyligen uttalat sitt stöd för inrättandet av en gemensam 

valkrets från och med valet till Europaparlamentet 2019. En nödvändig förutsättning för 

införandet av en gemensam valkrets är en ändring av akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, som bör antas senast ett år före valet till 

Europaparlamentet i enlighet med Venedigkommissionens uppförandekod i valfrågor. 

H. I sitt förslag av den 11 november 2015 till ett rådsbeslut om antagande av bestämmelser 

om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet 

efterlyste parlamentet införandet av en obligatorisk tröskel för valkretsarna, och för 

medlemsstater med en enda valkrets, som använder listsystemet och omfattar fler än ett 

visst antal platser. Parlamentet anser att denna tröskel måste fastställas med hänsyn till 

den nya tilldelningen av platser. 

1. Europaparlamentet konstaterar att den nuvarande tilldelningen av platser i parlamentet, 

som fastställts genom Europeiska rådets beslut 2013/312/EU, endast gäller för 

valperioden 2014–2019. Parlamentet betonar därför att ett nytt beslut om 

Europaparlamentets sammansättning för valperioden 2019–2024 krävs. 

2. Europaparlamentet är medvetet om att den nuvarande fördelningen av platser i flera fall 

inte överensstämmer med principen om degressiv proportionalitet och därför måste 

korrigeras i fråga om parlamentets sammansättning från och med valet till 

Europaparlamentet 2019. 

3. Europaparlamentet konstaterar att ett antal medlemsstater anser att omröstningssystemet 

i rådet måste beaktas när beslut fattas om tilldelningen av platser i Europaparlamentet. 

4. Europaparlamentet betonar att, samtidigt som de matematiska formlerna erbjuder en 

stor potential för ett permanent system för fördelning av platser i framtiden, är det 

politiskt ohållbart för parlamentet att föreslå ett permanent system i detta skede. 



 

 

5. Europaparlamentet konstaterar att om inte den nuvarande rättsliga situationen förändras 

kommer Förenade kungariket inte längre att vara en medlemsstat vid tidpunkten för 

nästa val till Europaparlamentet 2019. 

6. Europaparlamentet föreslår att en ny tilldelning av platserna i parlamentet, som 

respekterar de kriterier som fastställs i artikel 14 i EU-fördraget, tillämpas från och med 

nästa val till Europaparlamentet 2019. Parlamentet anser att om den ovannämnda 

rättsliga situationen rörande Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen 

ändras, bör den tilldelning av platser som tillämpas under valperioden 2014–2019 vara 

tillämplig fram till dess att Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen får 

rättsverkan.  

7. Europaparlamentet understryker att de platser som Förenade kungariket lämnar vid sitt 

utträde ur Europeiska unionen kommer att underlätta antagandet av ett nytt system som 

reglerar tilldelning av platserna i parlamentet och som kommer att genomföra principen 

om degressiv proportionalitet. Vidare understryks att den nya tilldelning som föreslås 

skulle göra det möjligt att minska parlamentets storlek. Parlamentet konstaterar att 

användningen av bara en bråkdel av de platser som Förenade kungariket lämnar är 

tillräcklig för att säkerställa att ingen medlemsstat förlorar några platser. 

8. Europaparlamentet understryker att en minskning av parlamentets storlek skulle lämna 

kvar ett antal platser för att tillgodose eventuella framtida utvidgningar av Europeiska 

unionen. 

9. Europaparlamentet påminner om att enligt långfredagsavtalet har befolkningen i 

Nordirland en inneboende rätt att inneha brittiskt medborgarskap, irländskt 

medborgarskap eller båda dessa, samt – i kraft av rätten till irländskt medborgarskap – 

även unionsmedborgarskap. 

10. Europaparlamentet påminner om att degressiv proportionalitet, såsom den definieras i 

fördragen, är baserad på antalet platser per medlemsstat och inte på kandidaternas 

nationalitet.  

11. Europaparlamentet uppmanar rådet att snabbt avsluta översynen av akten om allmänna 

direkta val av ledamöter av Europaparlamentet. 

12. Europaparlamentet understryker att den reform av akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet som föreslås av parlamentet kommer att öka den 

europeiska karaktären hos dessa val och sända en positiv signal om framtiden för det 

europeiska projektet. 

13. Europaparlamentet anser att den föreslagna fördelningen på grundval av principerna i 

fördragen erbjuder en solid grund för en metod för att fastställa den framtida 

tilldelningen av platser med hänsyn till kriterierna i artikel 14 i EU-fördraget, särskilt 

principen om degressiv proportionalitet, och är rättvis, öppen och objektiv, ligger i linje 

med de senaste förändringarna i befolkningsutvecklingen och är begriplig för Europas 

medborgare. 

14. Europaparlamentet lägger för Europeiska rådet fram det bifogade förslaget till 

Europeiska rådets beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning, på 

grundval av sin initiativrätt enligt artikel 14.2 i EU-fördraget. Parlamentet understryker 



 

 

det brådskande behovet av att anta detta beslut, som måste godkännas av parlamentet, så 

att medlemsstaterna i god tid kan anta nödvändiga interna bestämmelser för att göra det 

möjligt för dem att anordna valet till Europaparlamentet för valperioden 2019–2024. 

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och det 

bifogade förslaget till Europeiska rådets beslut, tillsammans med det tidigare nämnda 

betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor, till Europeiska rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament. 

  



 

 

BILAGA TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

Förslag till  

EUROPEISKA RÅDETS BESLUT  

om Europaparlamentets sammansättning 

 

 

EUROPEISKA RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT 

 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14.2, 

 

med beaktande av Europaparlamentets initiativ, 

 

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, 

 

av följande skäl: 

 

(1) I artikel 14.2 första stycket i fördraget om Europeiska unionen fastställs kriterierna för 

parlamentets sammansättning, det vill säga att antalet företrädare för unionens 

medborgare inte får överstiga 750, plus talmannen, att medborgarna ska företrädas med 

degressiv proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat, och att ingen 

medlemsstat får tilldelas fler än 96 platser. 

 

(2) I artikel 10 i fördraget om Europeiska unionen föreskrivs bland annat att unionens sätt att 

fungera ska bygga på representativ demokrati, där medborgarna ska företrädas direkt på 

unionsnivå i Europaparlamentet, och medlemsstaterna ska företrädas i rådet av sina 

regeringar, vilka själva ska vara demokratiskt ansvariga inför sina nationella parlament 

eller sina medborgare. Artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen, om 

Europaparlamentets sammansättning, är därför tillämplig inom ramen för de mera 

omfattande institutionella bestämmelser som fastställs i fördragen och som även 

inbegriper bestämmelserna om beslutsfattande i rådet. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

Artikel 1 

 

Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen ska 

följande principer gälla: 

 

–  Vid tilldelning av platser i Europaparlamentet ska man fullt utnyttja de lägsta och högsta 

tröskelvärden per medlemsstat som fastställs i fördraget om Europeiska unionen, så att 

respektive befolkningsstorlek avspeglas så nära som möjligt. 

 

– Degressiv proportionalitet ska definieras på följande sätt: Kvoten mellan befolkning och 

antalet platser för varje medlemsstat, före avrundning till heltal, ska variera beroende på 

staternas respektive befolkningsstorlek, så att varje ledamot i Europaparlamentet från en 

medlemsstat med större befolkningsstorlek företräder fler medborgare än en ledamot från 

en medlemsstat med mindre befolkningsstorlek, och omvänt att ju fler invånare en 

medlemsstat har, desto fler platser har den rätt till. 



 

 

 

– Tilldelningen av platser ska återspegla befolkningsutvecklingen i medlemsstaterna. 

 

Artikel 2 

 

 Den totala befolkningsstorleken i medlemsstaterna beräknas av kommissionen (Eurostat) 

utifrån de mest aktuella uppgifterna från medlemsstaterna och enligt en metod som fastställts 

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1260/20131. 

 

 

Artikel 3 

 

1. Antalet företrädare i Europaparlamentet valda i varje medlemsstat fastställs härmed, för 

parlamentets valperiod 2019–2024, enligt följande: 

 

 

Belgien 21 

Bulgarien 17 

Tjeckien 21 

Danmark 14 

Tyskland 96 

Estland   7 

Irland 13 

Grekland 21 

Spanien 59 

Frankrike 79 

Kroatien 12 

Italien 76 

Cypern   6 

Lettland   8 

Litauen 11 

Luxemburg   6 

Ungern 21 

Malta   6 

Nederländerna 29 

Österrike 19 

Polen 52 

Portugal 21 

Rumänien 33 

Slovenien   8 

Slovakien 14 

Finland 14 

Sverige 21 

 

 

2. Om emellertid Förenade kungariket fortfarande är en av unionens medlemsstater vid 

inledningen av valperioden 2019–2024 ska det antal företrädare i Europaparlamentet från 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1260/2013 av den 20 november 2013 

om europeisk befolkningsstatistik (EUT L 330, 10.12.2013, s. 39). 



 

 

varje medlemsstat som påbörjar sitt mandat vara det som föreskrivs i artikel 3 i Europeiska 

rådets beslut 2013/312/EU1 fram till dess att Förenade kungarikets utträde ur Europeiska 

unionen får rättsverkan.  

 

När Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen får rättsverkan ska det antal 

företrädare i Europaparlamentet valda i varje medlemsstat vara det som anges i punkt 1 i 

denna artikel.  

 

Alla företrädare i Europaparlamentet som intar de extra platser som härrör från skillnaden 

mellan det antal platser som tilldelas enligt första och andra styckena i denna punkt ska inta 

sina platser i parlamentet vid samma tidpunkt. 
 

 

Artikel 4 

 

I tillräckligt god tid innan valperioden 2024–2029 inleds ska Europaparlamentet, i enlighet 

med artikel 14.2 i fördraget om Europeiska unionen, för Europeiska rådet lägga fram ett 

förslag till uppdaterad tilldelning av platser. 

 

 

Artikel 5 

 

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning. 

 

Utfärdat i ... 

 

 

På Europeiska rådets vägnar 

Ordförande 

 

                                                 
1  Europeiska rådets beslut 2013/312/EU av den 28 juni 2013 om Europaparlamentets 

sammansättning (EUT L 181, 29.6.2013, s. 57). 


