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I. Indledning

1. Vi ved, at Europa-Parlamentet fra oprindeligt at være en indirekte valgt forsamling er 
blevet et folkevalgt organ fra den valgperiode, som indledtes juni/juli 1979.

2. Faktisk fastslog artikel 138, stk. 1, i traktaten om oprettelse af det, der på det tidspunkt var 
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, selv inden det direkte valg, at medlemmerne af 
Europa-Parlamentet skulle udpeges af de forskellige nationale parlamenter i henhold til 
procedurer fastlagt af den enkelte medlemsstat; der var derfor tale om indehavere af et dobbelt 
mandat.

3. I virkeligheden havde samme artikel 138, stk. 3, i Romtraktaten samtidig med, at den gav
Europa-Parlamentet karakter af et indirekte valgt organ, fastlagt afholdelse af almindelige 
direkte valg på et senere tidspunkt, på grundlag af forslag udarbejdet af Parlamentet selv, 
"ifølge en i alle medlemsstater ensartet fremgangsmåde". Rådet skulle derefter enstemmigt 
have vedtaget "forskrifter, som det henstiller til medlemsstaterne at vedtage i 
overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser".

4. I lyset heraf blev det på topmødet i Paris den 9. og 10. december 1974 vedtaget, at der 
skulle afholdes almindelige direkte valg "fra 1978", og Europa-Parlamentet blev opfordret til 
at fremsætte nye forslag herom, da dets udkast til konvention fra 1960 ikke længere var 
aktuelt. I januar 1975 vedtog Parlamentet derfor et nyt udkast, på grundlag af hvilket stats- og 
regeringscheferne efter en række uoverensstemmelser nåede frem til en aftale den 12. og 13. 
juli 1976.

5. Afgørelsen og akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet
blev undertegnet den 20. september 1976 i Bruxelles. Efter at være blevet ratificeret af 
samtlige medlemsstater trådte den i kraft den 1. juli 1978, og det første direkte valg fandt sted 
den 7. og 10. juni 1979.

II.  Reformkravene

1. Bestemmelsen i det, der dengang var traktatens artikel 138, stk. 3, om at indføre en ensartet 
valgprocedure, syntes i det store og hele at skulle forblive et dødt bogstav fra det øjeblik, hvor 
akten af 1976 begrænsede sig til at indføre forholdsvist generelle principper, som gav en stor 
margin til de forskellige nationale lovgivninger.

2. Eftersom Rådet desuden ikke var nået frem til en aftale om forskellige forslag fra 
Parlamentet, indførte Amsterdamtraktaten muligheden for at begrænse sig til at vedtage 
"fælles principper". Den nuværende ordlyd af EF-traktatens artikel 190, stk. 4, fastslår faktisk, 
at "Europa-Parlamentet udarbejder forslag til afholdelse af almindelige direkte valg ifølge en 
i alle medlemsstater ensartet fremgangsmåde eller efter principper, der er fælles for alle 
medlemsstater."

3. Det er for resten også den vej, Parlamentet har fulgt i det forslag, der blev vedlagt som 
bilag til beslutningen om udarbejdelse af forslag til en valgmåde, hvor der følges fælles 
principper ved valg af Europa-Parlamentets medlemmer, som blev vedtaget 15. juli 1998 (A4-
0212/98). Foranlediget af dette forslag blev akten af 1976 senest ændret ved Rådets afgørelse 
2002/772/EF, Euratom af 25. juni 2002 og af 3. september 2002.
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4. På trods af denne ændring (som hovedsageligt drejede sig om indførelsen af et 
proportionalitetskriterium i de nationale valglove og om forbud mod dobbeltmandat for 
parlamentsmedlemmer), forekommer den nuværende ordlyd af akten af 1976 alligevel ikke at 
være fuldt tilfredsstillende endnu, særligt hvad angår valgs prøvelse og mandatets fortabelse. I 
den henseende skal mindes om de nylige sager vedrørende flere medlemmer af Europa-
Parlamentet, som har afdækket mangler ved visse af aktens bestemmelser.

5. Aktens artikel 12 fastslår, at "Europa-Parlamentet prøver medlemmernes mandater. Med 
henblik herpå tager Europa-Parlamentet de valgresultater, der officielt er bekendtgjort af 
medlemsstaterne, til efterretning og træffer afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte 
opstå på grundlag af bestemmelserne i denne akt protokol, bortset fra tvivlsspørgsmål 
vedrørende de nationale bestemmelser, som denne akt protokol henviser til."

6. Nærværende bestemmelse tilkender i grunden ikke Europa-Parlamentet nogen beføjelser til 
at vurdere de nationale myndigheders afgørelser vedrørende valgresultaterne, eftersom det 
kun kan tage dem til efterretning. Quid iuris så, hvis bekendtgørelsen fra en medlemsstat er 
opstået på grundlag af en intern bestemmelse i modstrid med akten af 1976 og generelt med 
primærretten? Og quid iuris, hvis bekendtgørelsen af en folkevalgt er resultatet af en 
administrativ eller retslig afgørelse, som har medført indsigelse mod valget, og som er baseret 
på afvigende nationale bestemmelser?

7. Hvis man henholder sig ordret til artikel 12, burde Parlamentet som suveræn forsamling 
frasige sig sin ret til at bestemme sin egen sammensætning og passivt acceptere 
medlemsstaternes ønsker.

8. Et tilfælde, hvor der opstod et tilsvarende problem, var Europa-Parlamentets 
plenarforsamlings beslutning om at nægte at godkende hr. Donnicis mandat og om at bekræfte 
hr. Occhettos (se Europa-Parlamentets afgørelse af 24. maj 2007 (procedure 
2007/2121(REG))). Ved denne lejlighed blev hr. Occhettos frafald af sit mandat - et frafald, 
som ville have givet hr. Donnici mulighed for at sidde i Parlamentet i hans sted - faktisk 
erklæret ugyldigt af Parlamentet i modstrid med de kompetente nationale myndigheders 
afgørelse, fordi det var begrundet i et mangelfuldt krav i en politisk aftale, som strider mod 
ånd og bogstav i akten af 19761.

9. Endvidere fastlægger artikel 13, stk. 3, i akt af 1976, at "Når det efter en medlemsstats 
lovgivning udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af Europa-Parlamentet fortaber sit mandat, 
udløber medlemmets mandat i medfør af denne lovgivnings bestemmelser. De kompetente 
nationale myndigheder underretter Europa-Parlamentet herom."

10. Heller ikke her tilkendes Europa-Parlamentet nogen beføjelser til at vurdere de nationale 
myndigheders afgørelser, hvorfor disse således kan beslutte at lade et parlamentsmedlem
blive siddende. Og også her opstår problemet med mandatets fortabelse, som bekendtgøres af 
en medlemsstat på grundlag af interne bestemmelser eller administrative eller retslige 
afgørelser i modstrid med primærretten.

11. I teorien kunne der være opstået et sådant problem for hr. Geremek. Faktisk forpligtede en 

                                               
1 Der gøres opmærksom på, at omtalte afgørelse blev bestredet af hr. Donnici (sag T-215/07) og af den italienske 
regering (C-393/07), og at de hermed forbundne procedurer stadig ikke er afsluttet.
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polsk lov af 18. oktober 2006 indehaverne af et offentligt hverv (inklusive de polske 
parlamentsmedlemmer, der sad i Europa-Parlamentet) til skriftligt inden en måned efter 
lovens ikrafttræden at erklære, om de havde eller ikke havde samarbejdet med det hemmelige 
politi i løbet af perioden 1944-1990. Såfremt de havde nægtet at afgive denne erklæring, ville 
det ved fristens løb svare til at afgive urigtige oplysninger, de ville være hjemfaldne til 
strafferetslig forfølgning, og det kunne føre til forfald af mandatet for den, der havde nægtet at 
afgive erklæring. Det skal bemærkes, at polsk ret fastslår, at det europæiske mandat fortabes
som følge af selv en lettere straffedom og det i modstrid med den langt mildere ordning, der 
gælder for de nationale parlamentsmedlemmer. Hr. Geremek havde nægtet at afgive denne 
erklæring, idet han løb risikoen for at blive dømt på dette grundlag og dermed miste sit 
parlamentariske mandat.

12. Faktisk faldt der på dette tidspunkt en dom ved den polske forfatningsdomstol, som 
erklærede loven ugyldig, men hvis det ikke havde været tilfældet, måtte Europa-Parlamentet 
passivt have taget nogle nationale myndigheders afgørelse til efterretning, en afgørelse, som 
var i åbenlys strid med de mest elementære frihedsprincipper.

13. Som om det ikke var nok, fremstår aktens mangler endnu tydeligere ved, at Europa-
Parlamentet, uanset om det drejer sig om valgs prøvelse eller om mandatets fortabelse, ikke 
råder over noget instrument til øjeblikkelig indgriben over for nationale bestemmelser, som er 
i modstrid med primærretten. På grundlag af gældende ret er den eneste mulighed faktisk at 
anmode Kommissionen om at indlede en overtrædelsesprocedure mod den pågældende 
medlemsstat. I den aktuelle situation er denne anmodning imidlertid ikke ufravigelig, 
eftersom overtrædelsesproceduren henhører under Kommissionens enekompetence (og 
skønsmæssige kompetence).

III. Ordførerens holdning

1. I lyset af ovenstående kunne ordføreren i sin udtalelse til Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender i egenskab af korresponderende udvalg foreslå for det første at ændre artikel 12 
og 13 i akten for at give Europa-Parlamentet mulighed for at undersøge overensstemmelsen 
mellem de nationale myndigheders afgørelser vedrørende bekendtgørelsen af de folkevalgte 
og mandatets fortabelse, og ånden og bogstavet i selve akten.

2. I den hensigt kan man forestille sig følgende løsninger:

a) tilkende Europa-Parlamentet beføjelse til at foretage valgs prøvelse af sine 
egne medlemmer på grundlag af de resultater, som bekendtgøres af 
medlemsstaterne, ved uafhængigt at træffe afgørelse i tvivlsspørgsmål, som 
refererer hertil; i den hensigt kunne formuleringen af aktens artikel 12 ændres 
som følger: "Europa-Parlamentet prøver medlemmernes mandater på 
grundlag af de valgresultater, der officielt er bekendtgjort af medlemsstaterne, 
og træffer afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på grundlag 
af andre bestemmelser i denne akt";

b) give Europa-Parlamentet mulighed for at anmode Domstolen om at afgive 
forhåndsudtalelse om, hvorvidt de nationale myndigheders afgørelser i 
valgspørgsmål er i overensstemmelse med fællesskabsretten (eventuelt efter 
modellen i EF-traktatens artikel 300, stk. 6, om internationale aftaler) og 
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såfremt Domstolen fastslår uoverensstemmelse, uafhængigt af de nationale 
myndigheder at foretage valgs prøvelse eller fastslå mandatets fortabelse;

c) tilkende Europa-Parlamentet beføjelse til at indbringe sagen direkte for 
Domstolen, uafhængigt af Kommissionens initiativ, når der er tale om at 
forsvare sine egne beføjelser, for at få anmeldt medlemsstatens overtrædelse;

d) subsidiært at fastslå, at Kommissionen repræsenteret ved den ansvarlige 
kommissær har pligt til over for Europa-Parlamentet at redegøre for kollegiets 
afgørelse om ikke at indlede overtrædelsesprocedure imod en medlemsstat, 
som er anklaget for at overtræde Parlamentets beføjelser, på trods af en 
anmodning fra sidstnævnte herom.

3. Ordføreren kunne desuden overveje tanken om at indføre visse valglovsprincipper i 
strengeste forstand:

a) der kunne introduceres en eller flere grænseoverskridende valgkredse (dvs. 
valgkredse, som eventuelt kunne interessere flere medlemsstater), særligt med 
henblik på, hvilken betydning EF-traktatens artikel 191 tillægger de politiske 
partier, som iklæder sig en europæisk dimension;

b) ved siden af et europæisk begreb, der hedder uforenelighed (se aktens artikel 7, 
stk. 1) kunne man i det mindste antyde et europæisk begreb, der hedder 
valgbarhed og fortabelse af mandatet;

c) respekten for folkesuveræniteten kunne bekræftes på den måde, at rækkefølgen 
på de folkevalgte ikke kan ændres efter afstemningen på grundlag af 
partiafgørelser eller -aftaler1. 

4. Det er indlysende, at eftersom Europa-Parlamentet under alle omstændigheder "afgør" 
valgindsigelser på grundlag af bestemmelserne i akten af 1976 (se artikel 12), vil Parlamentet
desto flere detaljerede bestemmelser, der indføres i denne, være desto mere i stand til at 
vedtage sin egen sammensætning uafhængigt af de nationale myndigheder.

                                               
1 Visse nationale lovgivninger kunne se ud til at tillade dette.
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