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MOTIVERING

I. Bakgrund till kommissionens förslag

Enligt artikel 19 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall ”varje 
unionsmedborgare som är bosatt i en medlemsstat där han inte är medborgare ha rösträtt och 
vara valbar vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat där han är bosatt, på samma 
villkor som medborgarna i den staten.” Närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet 
anges i direktiv 93/109/EG.

Detta direktiv har bland annat som mål att se till att alla unionsmedborgare kan delta i valen 
till Europaparlamentet, att uppmuntra alla unionsmedborgare att delta i valen och att garantera 
att unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare har samma 
valrättigheter som medborgarna i det landet1.

I direktivet anges att ingen medborgare får rösta mer än en gång eller kandidera i mer än 
en medlemsstat vid samma val (artikel 4 i direktivet)2.

Mot bakgrund av erfarenheterna från valen till Europaparlamentet i juni 2004 ansåg 
kommissionen emellertid att bestämmelserna kunde förenklas och har därför lagt fram detta 
förslag till direktiv. Kommissionen föreslår att man bör slopa kravet på informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna (artikel 13), skärpa påföljderna vid oriktig försäkran (artikel 13) och 
slopa kravet på intyg om valbarhet vid kandidatur (artiklarna 6 och 10).

II. Direktivets räckvidd

Direktivet gäller endast för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är 
medborgare. 

Således behandlas inte frågorna om
– dubbelt medborgarskap och
– tredjelandsmedborgare.

1. Dubbelt medborgarskap

I sitt meddelande om valet till Europaparlamentet 20043 nämner kommissionen de problem 
som kan uppstå vid dubbelt eller flerdubbelt medborgarskap (i flera medlemsstater). Det finns 
inget sätt att garantera att en medborgare med dubbelt medborgarskap inte röstar mer än 
en gång, även om detta strider mot artikel 8 i akten av den 20 september 1976 om allmänna 
direkta val av företrädare i Europaparlamentet.

  
1 SEK(2006)1647.
2 Jfr även artikel 8 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare 
i Europaparlamentet.
3 KOM(2006)0790.
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Frågan faller inte inom räckvidden för direktiv 93/109/EG, men eftersom den nuvarande 
situationen kan leda till dubbel röstning bör kommissionen undersöka hur man kan undvika 
detta.

2. Tredjelandsmedborgare.

Direktivet gäller bara unionsmedborgare och innehåller således inga bestämmelser om 
tredjelandsmedborgares eventuella deltagande i val till Europaparlamentet. Den senaste 
utvecklingen i EG-domstolens rättspraxis på detta område förtjänar dock att nämnas. 
Domstolen ombads besvara frågan om huruvida en medlemsstat har skäl att ge 
tredjelandsmedborgare rösträtt i val till Europaparlamentet, till exempel medborgare 
i Commonwealth som uppfyller vissa kriterier (”qualifying Commonwealth citizens”) och 
är bosatta på EU:s territorium, exempelvis i Gibraltar.

Domstolen erinrar i sin dom av den 12 september 20061 om att varken artikel 190 
i EG-fördraget eller 1976 års akt uttryckligen och exakt anger vem som har rösträtt och är 
valbar vid val till Europaparlamentet2, medan artikel 8 i 1976 års akt anger att valförfarandet 
i varje medlemsstat skall följa de nationella bestämmelserna3. Domstolen konstaterar att varje 
medlemsstat är ”behörig att fastställa vem som har rösträtt och är valbar vid val till 
Europaparlamentet, varvid medlemsstaterna dock är skyldiga att iaktta gemenskapsrätten. 
Artiklarna 189 EG, 190 EG, 17 EG och 19 EG utgör inte hinder för att medlemsstaterna 
tillerkänner vissa personer som har nära anknytning till dessa stater, utöver statens egna 
medborgare och unionsmedborgare som är bosatta inom dess territorium, sådan rösträtt och 
valbarhet”. I domen understryks alltså att tredjelandsmedborgare kan ha rätt att rösta och 
kandidera i val till Europaparlamentet men att det är upp till medlemsstaterna att besluta om 
de skall beviljas dessa rättigheter eller inte.

III. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens mål att förenkla för EU-medborgare som vill rösta eller 
kandidera i den medlemsstat där de är bosatta.

Direktivet behövs eftersom det bidrar till att skapa en europeisk politisk gemenskap. Det 
rådande politiska läget inom EU betyder tyvärr att det är omöjligt att inrätta ett gemensamt 
valsystem. Det vore dock önskvärt att kommissionen efter valet till Europaparlamentet 2009 
lade fram ett förslag till ett gemensamt valsystem för rådet och parlamentet att ta ställning till.

Föredragandens övriga ändringsförslag syftar till att garantera att samma bestämmelser för 
rösträtt och valbarhet gäller för alla unionsmedborgare som röstar i en viss medlemsstat där de 
är bosatta (oavsett om de är medborgare där eller inte) och till att underlätta genomförandet av 
direktivet.

  
1 Mål C-145/04, Konungariket Spanien mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.
2 Punkt 70 i domen.
3 Punkt 69 i domen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag 
i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL -1A (nytt)

(-1a) Det måste garanteras på ett effektivt 
och genomförbart sätt att 
unionsmedborgare som är bosatta i en 
medlemsstat där de inte är medborgare kan 
utöva alla sina politiska rättigheter, 
framför allt rösträtt och rätten att
kandidera i val till Europaparlamentet 
i bosättningslandet.

Ändringsförslag 2
SKÄL -1B (nytt)

(-1b) Det är beklagligt att valet till 
Europaparlamentet inte är ett verkligt 
EU-val utan sker inom 27 olika valsystem 
eftersom en gemensam vallag saknas, 
något som tyvärr inte kan åtgärdas på 
grund av det rådande politiska klimatet.

Ändringsförslag 3
SKÄL 2A (nytt)

(2a) Att skapa regler för 
tredjelandsmedborgares deltagande i val 
i en medlemsstat där de är bosatta faller 
utanför detta direktivs räckvidd och ligger 
i dagsläget utanför gemenskapens 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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befogenheter.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 3 (direktiv 93/109/EG)

1a. Artikel 3 skall ersättas med följande:
”Den som på referensdagen
a) är unionsmedborgare enligt artikel 8.1 
andra stycket i fördraget,
b) inte är medborgare i bosättningsstaten 
men uppfyller de villkor för rösträtt och 
valbarhet som enligt den statens 
lagstiftning gäller för de egna 
medborgarna 
skall i bosättningsstaten ha rösträtt vid 
Europaparlamentsval och vara valbar till 
Europaparlamentet om han eller hon inte 
har förlorat sin rätt enligt artikel 6 eller 7.
Om medborgarna i bosättningsstaten måste 
ha innehaft sitt medborgarskap minst en 
bestämd tid för att vara valbara, skall 
unionsmedborgare anses uppfylla detta 
villkor om de har varit medborgare i en 
medlemsstat under en motsvarande 
tidsperiod.”

Motivering

Väljare från övriga medlemsstater bör kunna rösta på samma sätt (röstning på distans, 
röstning genom fullmakt osv.) som medborgarna i den medlemsstat där de är bosatta.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED 2, LED B

Artikel 6, punkt 3 (direktiv 93/109/EG)

3. Vid tillämpning av punkt 2 skall 
bosättningsstaten anmäla den försäkran som 
avses i artikel 10.1 till hemstaten. För det 
ändamålet skall hemstaten i god tid och på 
lämpligt sätt lämna de upplysningar av 
betydelse som normalt finns tillgängliga; 
dessa upplysningar får endast omfatta det 

3. Vid tillämpning av punkt 2 skall 
bosättningsstaten anmäla den försäkran som 
avses i artikel 10.1 till hemstaten genom att 
översända det formulär som avses 
i artikel 10.2. För det ändamålet skall 
hemstaten i god tid och på lämpligt sätt 
lämna de upplysningar av betydelse som 
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som är strikt nödvändigt för tillämpningen 
av denna artikel och får inte utnyttjas för 
något annat ändamål. Om upplysningarna 
visar att försäkran innehåller oriktiga 
uppgifter, skall bosättningsstaten vidta 
lämpliga åtgärder för att hindra att personen 
i fråga kandiderar.

normalt finns tillgängliga; dessa 
upplysningar får endast omfatta det som är 
strikt nödvändigt för tillämpningen av denna 
artikel och får inte utnyttjas för något annat 
ändamål. Om upplysningarna visar att 
försäkran innehåller oriktiga uppgifter, skall 
bosättningsstaten vidta lämpliga åtgärder för 
att hindra att personen i fråga kandiderar.

Motivering

Den formella försäkran som avses i artikel 10 skall skickas till medlemsstaten i original. Det 
blir enklare för medlemsstaterna att behandla dessa försäkringar om alla har samma format.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 3, LEDEN B och C

Artikel 10, punkterna 2 och 3 (direktiv 93/109/EG)

(b) Punkt 2 skall utgå. (b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

”Den formella försäkran lämnas på 
formuläret i bilaga I.”

(c) Punkt 3 skall omnumreras till punkt 2.

Motivering

Den formella försäkran som avses i artikel 10 skall skickas till medlemsstaten i original. Det 
blir enklare för medlemsstaterna att behandla dessa försäkringar om alla har samma format.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, LED 3A (nytt)

Artikel 12 (direktiv 93/109/EG)

3a) I artikel 12 skall följande läggas till:
”Samma röstregler som för landets
medborgare skall gälla för 
unionsmedborgare som är bosatta i en 
medlemsstat där de inte är medborgare.”

Motivering

Väljare från övriga medlemsstater bör kunna rösta på samma sätt (röstning på distans, 
röstning genom fullmakt osv.) som medborgarna i den medlemsstat där de är bosatta.
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Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)

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

4a) Följande artikel skall införas 
i kapitel IV:

Artikel 15a
”Medlemsstaterna skall inom sex månader 
från det att detta direktiv trätt i kraft 
meddela kommissionen vilken 
valmyndighet som ansvarar för att kraven 
i direktivet uppfylls. Kommissionen skall 
vidarebefordra dessa uppgifter till samtliga 
medlemsstater.”

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 16, stycke 1 (direktiv 93/109/EG)

På grundval av uppgifter från 
medlemsstaterna skall kommissionen 
utarbeta en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv vid valet till 
Europaparlamentet 2009 som skall 
överlämnas till Europaparlamentet och rådet 
tillsammans med eventuella förslag till 
ändring av direktivet. Tillämpningen 
särskilt av artiklarna 4 och 13 skall 
undersökas i rapporten.
För tillämpningen av första stycket skall 
medlemsstaterna samarbeta sinsemellan för 
att genomföra eftervalskontroller av den 
eventuella förekomsten av dubbel röstning 
och dubbla kandidaturer; kontrollerna och 
inspektionerna får koncentreras till de 
situationer där det är störst sannolikhet för 
dubbel röstning och dubbla kandidaturer.

På grundval av uppgifter från 
medlemsstaterna skall kommissionen 
utarbeta en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv vid valet till 
Europaparlamentet 2009 som skall 
överlämnas till Europaparlamentet och rådet. 
Mot bakgrund av denna information skall 
kommissionen utarbeta ett förslag till ett 
gemensamt valsystem för valet till 
Europaparlamentet 2014.
Medlemsstaterna skall samarbeta 
sinsemellan för att genomföra 
eftervalskontroller av den eventuella 
förekomsten av dubbel röstning och dubbla 
kandidaturer; kontrollerna och 
inspektionerna får koncentreras till de 
situationer där det är störst sannolikhet för 
dubbel röstning och dubbla kandidaturer.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)

Bilaga 1 (ny) (direktiv 93/109/EG)

5a. Följande bilaga 1 skall läggas till:
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Motivering

Formuläret används för formell försäkran när unionsmedborgare bosatta i en medlemsstat 
där de inte är medborgare vill kandidera i val till Europaparlamentet.
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Bosättningsland: ______________
Ursprungsland: ______________

Försäkran från kandidat som ställer upp i val 
till Europaparlamentet i en medlemsstat där 

han eller hon inte är medborgare
__________________

Uppgifter om den kandiderande

Efternamn:______________ 
Förnamn:______________ 
Födelsedatum: ______________ 
Födelseort: ______________ 
Nationalitet:______________ 
ID-kortsnummer/passnummer: ______________ Utfärdat den ___________ i ___________

Adress i bosättningslandet:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

Följande försäkras på heder och samvete: 

Jag kandiderar inte i valet till Europaparlamentet i någon annan medlemsstat än ovan 
angivna bosättningsland.

Jag har inte förlorat min valbarhet i den medlemsstat jag ovan angett som mitt 
ursprungsland.

Jag var senast upptagen i röstlängden i __________________ (ursprungslandets namn):
__________________________________________ 

Jag är medveten om att jag kan straffas enligt lagstiftningen i mitt bosättningsland om jag 
lämnar oriktiga uppgifter i denna försäkran.

Ort:_______________ Datum: _______________

Namnteckning:
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