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KORT BEGRUNDELSE

I. Baggrunden for Kommissionens forslag

Ifølge artikel 19 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab hedder det: "Enhver 
unionsborger har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, 
hvor han eller hun har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat." De 
nærmere bestemmelser om udøvelse af denne valgret og valgbarhed er fastlagt i direktiv 
93/109/EF.

Dette direktiv har til formål at sikre alle unionsborgeres deltagelse i valgene til Europa-
Parlamentet, tilskynde til alle borgeres deltagelse i disse valg og at sikre ens valgrettigheder 
for samtlige borgere med bopæl i samme land (statsborgere såvel som ikke-statsborgere)1.

Ifølge dette direktiv kan ingen borger stemme mere end én gang eller lade sig opstille som 
kandidat i mere end én medlemsstat ved samme valg (artikel 4 i direktivet)2.

Imidlertid har Kommissionen i lyset af erfaringerne fra valgene til Europa-Parlamentet i juni 
2004, at det var muligt at forenkle ordningen, og derfor fremlagt dette direktivforslag. Det 
foreslås at fjerne pligten til informationsudveksling mellem medlemsstaterne (artikel 13), 
styrke bestemmelserne om sanktioner i tilfælde af urigtige oplysninger (artikel 13) og fjerne 
kandidaternes pligt til at forelægge bevis for valgbarhed (artikel 6 og 10).

II. Direktivets anvendelsesområde

Dette direktiv vedrører kun unionsborgere, der er bosiddende i en medlemsstat, hvor de ikke 
er statsborgere.
I denne forbindelse stilles der ikke i direktivet spørgsmål ved:
- dobbelt statsborgerskab
- tredjelandsstatsborgere.

1. Spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab

I sin meddelelse om valget til Europa-Parlamentet i 20043 nævner Kommissionen de 
problemer, der kan være forbundet med dobbelt statsborgerskab eller statsborgerskab i flere 
stater (mere end én medlemsstat). I så fald er det faktisk umuligt at sikre sig, at borgeren ikke 
stemmer mere end én gang, hvilket er i modstrid med artikel 8 i akten af 20. september 1976 
om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet.
Dette spørgsmål falder ikke ind under anvendelsesområdet for direktiv 93/109/EF, men er en 
potentiel kilde til dobbelt afgivelse af stemmer, hvorfor Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at undgå, at sådanne situationer opstår.

  
1 SEK(2006)1647.
2 Ligeledes artikel 8 i akten af 20.9.1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet.
3 KOM(2006)0790.
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2. Tredjelandsstatsborgere

Dette direktiv vedrører kun unionsborgere og ikke tredjelandsstatsborgeres mulige deltagelse i 
valg til Europa-Parlamentet. Imidlertid bør den seneste udvikling i EF-Domstolens retspraksis 
i denne henseende nævnes. Faktisk har Domstolen fået forelagt spørgsmålet om, hvorvidt en 
medlemsstat må udvide stemmeretten til valg til Europa-Parlamentet til statsborgere fra 
tredjelande, i det foreliggende tilfælde til Commonwealth-borgere, som opfylder visse 
kriterier ("qualifying Commonwealth citizens"), og som er bosiddende på europæisk 
territorium, i dette tilfælde Gibraltar.

Domstolen minder om i sin dom af 12. september 20061, at hverken EF-traktatens artikel 190 
eller akten fra 1976 rummer udtrykkelige og præcise bestemmelser om, hvem der har valgret 
og valgbarhed til Europa-Parlamentet2, mens det i artikel 8 i akten fra 1976 præciseres, at 
valgproceduren er underlagt hver medlemsstats nationale bestemmelser3. Domstolen 
konkluderer, at fastlæggelsen af indehaverne af valgret og valgbarhed i forbindelse med valg 
til Europa-Parlamentet falder ind under hver medlemsstats kompetence under overholdelse af 
fællesskabsretten, og at EF-traktatens artikel 189, 190, 17 og 19 ikke er til hinder for, at 
medlemsstaterne giver denne valgret og valgbarhed til bestemte personer, der har tætte 
forbindelser med denne medlemsstat, foruden til deres egne statsborgere eller de 
unionsborgere, som er bosiddende på medlemsstatens område. Denne dom understreger 
således, at det er muligt, at tredjelandsstatsborgere får ret til at stemme og blive valgt til 
Europa-Parlamentet, men at det påhviler medlemsstaterne at vælge at tildele dem denne ret 
eller ikke.

III. Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens målsætning om at forenkle EU-borgernes deltagelse i 
valget eller stille op hertil i deres bopælsland.

Med sit bidrag til dannelsen af et europæisk politisk samfund er dette direktiv nyttigt og 
nødvendigt. Desværre er det umuligt at indføre et fælles valgsystem med den nuværende 
politiske situation i Den Europæiske Union. Det ville imidlertid være nyttigt, at 
Kommissionen efter valgene til Europa-Parlamentet i 2009 fremsætter et forslag herom, som 
derefter kunne sendes til behandling i Rådet og Parlamentet.

Ordførerens øvrige ændringsforslag har til formål at sikre, at bestemmelserne om valgret og 
valgbarhed, som gælder for unionsborgere, der stemmer i deres bopælsland, er identiske med 
dem, der gælder statsborgere i den pågældende medlemsstat, men også at lette den praktiske 
gennemførelse af direktivet.

  
1 Sag C-145/04 Kongeriget Spanien / Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
2 Punkt 70 i dommen.
3 Punkt 69 i dommen.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING -1 A (ny)

(-1a) Det er væsentligt på en effektiv og 
praktisk måde at sikre Unionsborgere, der 
er bosiddende i en medlemsstat, hvori de 
ikke er statsborgere, fuld udøvelse af deres 
rettigheder, hvoraf den vigtigste er retten til 
at stemme og stille op til valget til Europa-
Parlamentet i deres bopælsland.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING -1 B (ny)

(-1b) Det er beklageligt, at valget til 
Europa-Parlamentet ikke er ægte 
europæiske valg, men afhænger af 27 
forskellige valgsystemer, idet der ikke 
findes en fælles valglov. Denne situation 
kan desværre ikke afhjælpes i det 
nuværende politiske klima.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 2 A (ny)

(2a) Det ligger uden for dette direktivs 
anvendelsesområde og for nuværende også 
uden for Fællesskabets beføjelser at 
indføre regler om tredjelandsstatsborgeres 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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deltagelse i valg i den medlemsstat, hvor de 
er bosiddende.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, STK. 1 A (nyt)
Artikel 3 (direktiv 93/109/EF)

1 A) Artikel 3 erstattes af følgende tekst:
"Enhver person, der på skæringsdatoen:
a) er unionsborger i henhold til EF-
traktatens artikel 8, stk. 1, andet afsnit, 
og som
b) uden at være statsborger i 
bopælsansøgerlandet i øvrigt opfylder de 
betingelser for valgret og valgbarhed, der i 
henhold til dette lands lovgivning kræves 
opfyldt af landets egne statsborgere,
har valgret og er valgbar i bopælslandet 
ved valg til Europa-Parlamentet, 
medmindre vedkommende har fortabt sine 
rettigheder i henhold til artikel 5 eller 6.
Hvis bopælslandets statsborgere for at være 
valgbare skal have været statsborgere i et 
bestemt tidsrum, anses unionsborgere for at 
opfylde denne betingelse, når de i samme 
tidsrum har været statsborgere i en 
medlemsstat".

Begrundelse

De forskellige bestemmelser om stemmeret, der gælder for statsborgere i en medlemsstat 
(brevstemme, fuldmagt osv.), bør også gælde EU-vælgerne.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA B

Artikel 6, stk. 3 (direktiv 93/109/EF)

3. Med henblik på gennemførelse af stk. 2 
fremsender bopælslandet den i artikel 10, 
stk. 1, omhandlede erklæring til hjemlandet. 
I samme øjemed fremsendes de fornødne og 
normalt foreliggende oplysninger fra 

3. Med henblik på gennemførelse af stk. 2 
fremsender bopælslandet den i artikel 10, 
stk. 1, omhandlede erklæring til hjemlandet i 
form af den i artikel 10, stk. 2, nævnte 
blanket.. I samme øjemed fremsendes de 
fornødne og normalt foreliggende 
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hjemlandet på behørig vis og inden for en 
rimelig frist; disse oplysninger må kun 
omfatte angivelser, som er absolut 
nødvendige for gennemførelsen af denne 
artikel, og de må ikke anvendes til andet 
formål. Afkræfter oplysningerne 
erklæringens indhold, træffer bopælslandet 
de nødvendige foranstaltninger til at 
forhindre den pågældende i at lade sig 
opstille.

oplysninger fra hjemlandet på behørig vis og 
inden for en rimelig frist; disse oplysninger 
må kun omfatte angivelser, som er absolut 
nødvendige for gennemførelsen af denne 
artikel, og de må ikke anvendes til andet 
formål. Afkræfter oplysningerne 
erklæringens indhold, træffer bopælslandet 
de nødvendige foranstaltninger til at 
forhindre den pågældende i at lade sig 
opstille.

Begrundelse

Den i artikel 10 omhandlede officielle erklæring skal sendes til hjemlandet. Det bliver lettere 
for medlemsstaterne at behandle disse erklæringer, hvis de er i samme format.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, STK. 3, LITRA B og C
Artikel 10, stk. 2 (direktiv 93/109/EF)

b) Stk. 2 udgår. b) stk. 2 erstattes af følgende tekst:
"Denne officielle erklæring afgives på den 
i bilag I indeholdte blanket."

c) Stk. 3 ændres til stk. 2.

Begrundelse

Den i artikel 10 omhandlede officielle erklæring skal sendes til hjemlandet. Det bliver lettere 
for medlemsstaterne at behandle disse erklæringer, hvis de er i samme format.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, STK. 3 A (nyt)

Artikel 12 (direktiv 93/109/EF)

3 a) I artikel 12 tilføjes følgende led:
"De bestemmelser om stemmeret, der 
gælder EU-vælgerne, skal være de samme, 
som gælder statsborgere i deres 
bopælsland."

Begrundelse

De forskellige bestemmelser om stemmeret, der gælder for statsborgere i en medlemsstat 
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(brevstemme, fuldmagt osv.), bør også gælde EU-vælgerne.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, STK. 4 A (nyt)

Artikel 15 a (ny) (direktiv 93/109/EF)

4 a) I kapitel IV indsættes som artikel 15a:
"Medlemsstaterne skal meddele 
Kommissionen inden seks måneder efter 
nærværende direktivs ikrafttræden, hvilken 
valgmyndighed der er kompetent med 
hensyn til anvendelsen af de forpligtelser, 
der hidrører fra nærværende direktiv.
Kommissionen fremsender disse 
oplysninger til samtlige medlemsstater."

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, STK. 5

Artikel 16 (direktiv 93/109/EF)

På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv ved valget til 
Europa-Parlamentet i 2009, eventuelt 
ledsaget af et forslag til ændring af dette 
direktiv. Rapporten skal især vedrøre 
anvendelsen af artikel 4 og 13.

På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv ved valget til 
Europa-Parlamentet i 2009. På baggrund af 
disse oplysninger skal Kommissionen 
udarbejde et forslag til et fælles valgsystem 
med henblik på valgene til Europa-
Parlamentet i 2014.

I forbindelse med stk. 1 samarbejder 
medlemsstaterne om efter valget at 
kontrollere eventuelle forekomster af 
dobbelt stemmeafgivelse og 
dobbeltkandidatur; denne kontrol kan 
målrettes mod situationer, hvor der er stor 
sandsynlighed for dobbelt stemmeafgivelse 
eller dobbeltkandidatur.

Medlemsstaterne samarbejder om efter 
valget at kontrollere eventuelle forekomster 
af dobbelt stemmeafgivelse og 
dobbeltkandidatur; denne kontrol kan 
målrettes mod situationer, hvor der er stor 
sandsynlighed for dobbelt stemmeafgivelse 
eller dobbeltkandidatur.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, STK. 5 A (nyt)
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Bilag I (nyt) (direktiv 93/109/EF)

5 a) Som bilag I tilføjes følgende:

Begrundelse

Officiel erklæring i tilfælde af, at en unionsborger, der er bosiddende i en medlemsstat, hvor 
vedkommende ikke er statsborger, opstiller som kandidat ved valget til Europa-Parlamentet.
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Bopælslandet: ______________
Hjemlandet: ______________

Erklæring ved opstilling af kandidatur til valget
til Europa-Parlamentet i en anden medlemsstat end den, 

hvori kandidaten er statsborger
__________________

Undertegnede

Efternavn:______________
Fornavn:______________
født den ______________
i ______________
Nationalitet:______________
Nr. på id-kort eller pasnummer: ______________  udstedt den ___________ i ___________

Adresse i bopælslandet:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

erklærer, at 

jeg ikke er kandidat ved valget til Europa-Parlamentet i en anden medlemsstat end min 
bopælsland som angivet ovenfor,

jeg ikke fortaber mine valgrettigheder i mit hjemland som angivet ovenfor.

Sted, hvor jeg sidst har været indskrevet på valglisten i (navn på 
hjemlandet):
__________________________________________ 

Jeg er vidende om, at enhver unøjagtighed i denne erklæring straffes efter lovgivningen i mit 
bopælsland.

Udfærdiget i _______________ , den _______________

Underskrift:


