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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till ändring av fördragets bestämmelser om Europaparlamentets 
sammansättning
(2007/2169(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget)1,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 
21-22 juni 20072,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2007), och 
av följande skäl:

A. Europeiska rådet i Bryssel den 21–22 juni 2007 uppmanade Europaparlamentet att senast i 
oktober 2007 lägga fram ett utkast till initiativ om Europaparlamentets framtida 
sammansättning enligt protokoll 34, såsom 2004 års regeringskonferens enades om.

B. Mandatfördelningen för valperioden 2009–2014 regleras för närvarande i artikel 9.2 i 
akten av den 25 april 2005 om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens 
anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen.

C. I förslaget till reformfördrag föreslås en ändring av fördraget om Europeiska unionen
(ny artikel 9a) i syfte att införa ett nytt förfarande för fastställandet av Europaparlamentets 
sammansättning. Förfarandet innebär en övergripande gräns på 750 platser, högst 
96 platser per medlemsstat och lägst 6 samt en princip om degressiv proportionalitet.

D. Principen om degressiv proportionalitet definieras inte i fördraget. Principen bör 
preciseras på ett tydligt och objektivt sätt, så att den kan bli vägledande för varje form av 
omfördelning av platserna i Europaparlamentet.

E. När principen om degressiv proportionalitet således är definierad kan den i kraft av sin 
primärrättsliga förankring fungera som en måttstock på huruvida det beslut som behöriga 
institutioner har att fatta för att slå fast Europaparlamentets sammansättning är förenligt 
med fördraget.

F. Om principen inte efterlevs kan domstolen till och med vidta sanktionsåtgärder.

G. Under nuvarande omständigheter är det viktigt att se till att ingen medlemsstat får färre 
platser än vad som blev resultatet av den senaste utvidgningen.

  
1 Antagna texter, P6_TA-PROV(2007)0328.
2 11177/1/07 REV 1.



PE 392.381v01-00 4/7 PR\681717SV.doc

SV

H. Det är inte lämpligt att i detta skede ta hänsyn till effekterna av framtida utvidgningar som 
inte kan bedömas på förhand och vars konsekvenser kan beaktas i erforderlig utsträckning 
i anslutningsakterna i form av ett tillfälligt överskridande av gränsen 750 ledamöter, precis 
som var fallet vid den senaste utvidgningen.

1. Europaparlamentet delar Europeiska rådets vilja att redan nu nå en politisk 
överenskommelse som gör det möjligt att anpassa Europaparlamentets sammansättning i 
enlighet med andan och bokstaven i det nya fördraget och att ge överenskommelsen en 
formell status så snart det nya fördraget har trätt i kraft och i god tid före 2009 års val.

2. Europaparlamentet anser att parlamentets nya sammansättning bör ligga närmare den 
demografiska verkligheten och bättre återspegla unionsmedborgarskapet för att på så sätt 
stärka parlamentets demokratiska legitimitet då det har att utöva de utökade befogenheter 
som blir en följd av det nya fördraget.

3. Europaparlamentet konstaterar att parlamentets sammansättning såsom den anges i 
anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien i vilket fall som helst måste ändras då den 
nya artikel 9a i fördraget om Europeiska unionen som föreslås i förslaget till 
reformfördrag träder i kraft.

4. Europaparlamentet konstaterar att artikel 9a ger ramarna, med ett tak på sammanlagt 
750 platser, en högsta gräns på 96 platser för den folkrikaste medlemsstaten och en lägsta 
gräns på 6 platser för den minst befolkade staten. Dessutom slår man fast principen att 
unionens medborgare skall representeras med degressiv proportionalitet, utan att denna 
princip definieras närmare.

5. Europaparlamentet påpekar att dessa ramar gör det möjligt att förena principen om 
effektivitet, i och med att taket för antalet ledamöter sätts på en nivå som fortfarande är 
förenligt med parlamentets roll som lagstiftande församling, principen om pluralism, i och
med att alla större politiska inriktningar, både majoritet och opposition, i respektive 
medlemsstat kan representeras, och principen om solidaritet, i och med att staterna med 
den största befolkningen går med på att vara underrepresenterade så att staterna med minst 
befolkning blir bättre representerade.

6. Europaparlamentet anser att principen om degressiv proportionalitet innebär att kvoten 
mellan befolkning och antalet ledamöter för varje medlemsstat måste variera beroende på 
staternas respektive befolkningsmängd, så att varje ledamot från en medlemsstat med stor 
befolkning företräder fler medborgare än varje ledamot från en medlemsstat med liten 
befolkning, men att ingen medlemsstat med mindre befolkning kan få fler platser än en 
stat med större befolkning.

7. Europaparlamentet anser att man i detta skede av den europeiska integrationsprocessen 
inte bör föreslå någon minskning av det antal platser som medlemsstaterna tilldelats i 
anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, utöver den minskning som föreslagits i 
reformfördraget, i den mån principen om degressiv proportionalitet respekteras.

8. Europaparlamentet anser för övrigt att det under nuvarande omständigheter inte är 
lämpligt att ta ifrån EU:s medborgare några av de valda företrädare de kan förvänta sig 
enbart av den anledningen att man vill ta hänsyn till framtida utvidgningar som inte går att
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förutspå vare sig när det gäller tidpunkt eller antal.

9. Europaparlamentet föreslår därför att antalet platser i Europaparlamentet i framtiden 
fördelas på grundvalen 750 ledamöter. Vid framtida utvidgningar bör detta tak kunna 
överskridas tillfälligt, precis som på ett för alla tillfredsställande sätt skedde för Bulgarien 
och Rumänien. Därefter bör Europaparlamentets hela sammansättning ses över vid det 
första valet till Europaparlamentet efter varje utvidgning.

10. Europaparlamentet påminner om att domstolen i framtiden skulle kunna vidta 
sanktionsåtgärder om principen om degressiv proportionalitet inte respekteras, så snart 
akten om fastställande av Europaparlamentets sammansättning införlivats med 
sekundärrätten vilken måste hålla sig till de begränsningar och principer som lagts fast i 
fördraget.

11. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att så snart det nya fördraget trätt i kraft 
fatta det beslut som krävs i fördraget om Europaparlamentets nya sammansättning på 
grundval av förslaget till Europeiska rådets beslut i bilaga till denna resolution och mot 
bakgrund av förklaringarna i ovan nämnda betänkande från utskottet för konstitutionella 
frågor, i enlighet med det förfarande som för närvarande anges i artikel 9a i förslaget till 
reformfördrag. Parlamentet betonar att Europeiska rådets politiska överenskommelse bör 
läggas fast redan i form av en förklaring i bilaga till slutakten från den pågående 
regeringskonferensen.

12. Europaparlamentet är medvetet om att parlamentets sammansättning i den föreslagna 
utformningen är en objektiv tillämpning av bestämmelserna i det nya fördraget men att 
anpassningar i framtiden kommer att bli nödvändiga i och med de nya utmaningar som 
väntar på lång sikt, främst vid framtida utvidgningar. I detta sammanhang bör man 
överväga att korrigera tänkbara brister som kan finnas kvar av historiska skäl.

13. Europaparlamentet rekommenderar att man mot bakgrund av tillämpningen av det nya 
fördraget och med sikte på andra institutionella nyheter som enligt det nya fördraget 
kommer att träda i kraft 2014 börjar reflektera över ett rättvisare och stabilare system för 
medborgarnas representation i Europaparlamentet för att undvika den traditionella 
politiska kohandeln mellan medlemsstaterna inför varje anslutning. Systemet bör bygga på 
en närmare koppling mellan den demografiska verkligheten, de faktorer som rör principen 
om degressiv proportionalitet och antalet ledamöter för varje medlemsstat. Parlamentet 
utesluter inte att man i sinom tid överväger en förändring av i vilken utsträckning 
medborgardimensionen och den nationella dimensionen beaktas i de två delarna av den 
lagstiftande myndigheten. Parlamentet anser att systemet i vilket fall som helst bör 
inbegripa mekanismer för en regelbunden översyn som gör det möjligt att vederbörligen 
beakta eventuella demografiska förändringar.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och ovan nämnda 
betänkande från utskottet för konstitutionella frågor till regeringskonferensen, 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och till kandidatländernas regeringar och 
parlament.
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BILAGA

Förslag till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

EUROPEISKA RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av artikel [9a].2 i fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av Europaparlamentets initiativ,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

och av följande skäl:

(1) Det är lämpligt att snarast anta det beslut som avses i artikel [9a].2 andra stycket i 
fördraget om Europeiska unionen så att medlemsstaterna kan anta de interna bestämmelser 
som krävs för att anordna valet till Europaparlamentet för valperioden 2009–2014.

(2) I detta beslut bör kriterierna i artikel [9a].2 första stycket respekteras, det vill säga att 
antalet företrädare för unionens medborgare inte får överstiga 750, att medborgarna skall 
företrädas i degressiv proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat. Ingen 
medlemsstat får tilldelas fler än 96 platser.

(3) Hänsyn bör i detta skede inte tas till effekterna av tänkbara framtida utvidgningar. Detta 
kan i stället ske i relevanta anslutningsakter i form av ett tillfälligt överskridande av gränsen 
750 ledamöter, såsom var fallet vid Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Antalet valda företrädare i Europaparlamentet från varje medlemsstat fastställs enligt nedan, 
med verkan från och med början av valperioden 2009–2014.

Belgien 22
Bulgarien 18
Tjeckien 22
Danmark 13
Tyskland 96
Estland  6
Irland 12
Grekland 22
Spanien 54
Frankrike 74
Italien 72
Cypern  6
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Lettland  9
Litauen 12
Luxemburg  6
Ungern 22
Malta  6
Nederländerna 26
Österrike 19
Polen 51
Portugal 22
Rumänien 33
Slovenien  8
Slovakien 13
Finland 13
Sverige 20
Förenade kungariket 73

Artikel 2

Detta beslut skall ses över i tillräckligt god tid före valperioden 2014–2019 i syfte att fastställa 
ett system som i framtiden gör det möjligt att före varje nytt val till Europaparlamentet
omfördela platserna mellan medlemsstaterna på ett objektivt sätt, med beaktande av ett 
eventuellt ökat antal stater och av den demografiska befolkningsutveckling som konstaterats 
senast den 30 juni föregående år på grundval av uppgifter från Europeiska gemenskapernas 
statistikkontor (Eurostat).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den dag det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Bryssel den

På Europeiska rådets vägnar
Ordförande


