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REVIDERINGEN AV FÖRFARANDET FÖR VAL TILL EUROPAPARLAMENTET

Andrew Duff, ledamot av Europaparlamentet

Ursprung

Ett Europaparlament som är direktvalt genom val med allmän rösträtt är ett viktigt 
kännetecken för Europeiska unionens konstitutionella ordning. För så länge sedan som 1951 
föreskrevs i artikel 20 i Parisfördraget om upprättandet av Europeiska kol- och 
stålgemenskapen om ett parlament bestående av “företrädare för folken i de i gemenskapen 
sammanslutna staterna”. I artikel 21.3 stadgades följande:

”Europaparlamentet ska utarbeta förslag om allmänna direkta val enligt en i alla 
medlemsstater enhetlig ordning.

Efter samtycke från Europaparlamentet som ska besluta med en majoritet av sina ledamöter 
ska rådet enhälligt fastställa bestämmelser om detta och rekommendera medlemsstaterna att 
anta bestämmelserna i överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser.”

Samma bestämmelse antogs som artikel 138.3 i Romfördraget (1957), genom vilket 
Europeiska ekonomiska gemenskapen inrättades1.

Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma parlament efterlyste genomförandet av 
bestämmelsen så tidigt som 1954.2 År 1960 utarbetade parlamentet en konvention om 
införandet av direkta val, som det överlämnade till rådet för beaktande.3 Inga framsteg gjordes 
dock i frågan förrän den återigen togs upp på rådets dagordning vid toppmötet i Haag i 
december 1969. I Vedelrapporten (1972), utarbetad på uppdrag av Europeiska kommissionen, 
rekommenderades att fördragsbestämmelsen om direktval snarast skulle genomföras.4 Vedel 
föreslog att begreppet ”enhetligt valförfarande” inte nödvändigtvis skulle uppfattas som att 
helt enhetliga valsystem måste uppnås i ett enda steg: parlamentet kunde gå mot en gemensam 
vallag så snart den vunnit extra legitimitet i kraft av dess första direktval.

I december 1974 vid ett möte i Paris fattade regeringscheferna under ordförandeskap av 
Valéry Giscard d’Estaing beslut om att i princip gå vidare mot direkta val ”så snart som 
möjligt … under alla omständigheter under eller efter 1978”5. Detta kompletterade – och 
kunde eventuellt betraktas som en motprestation för – deras beslut om att omvandla sina egna 
toppmöten för speciella ändamål till formella Europeiska råd.

                                               
1 Även artikel 108.3 i Euratomfördraget.
2 Teitgenbetänkandet, utskottet för politiska frågor och yttre förbindelser, dokument nr 5 1954/1955 och 
resolution från det gemensamma parlamentet, antagen den 2 december 1954, om det gemensamma parlamentets 
befogenheter och deras utövande, EKSG, EGT, 11.12.1954.
3 Dehoussebetänkandet, EGT 37, 2.6.1960.
4 ”Rapport från arbetsgruppen som utredde problemet med en utökning av Europaparlamentets befogenheter”, 
Bulletin of the European Communities, tillägg nr 4/72.
5 Punkt 12 i meddelandet från regeringscheferna, Paris, den 9–10 december 1974. Förenade kungariket och 
Danmark reserverade sig. Beslutet bekräftades av Europeiska rådet i Rom följande december.
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Europaparlamentet hade redan inlett arbetet med att se över sitt konventionsutkast från 1960. I 
Patijnbetänkandet föreslogs ett direktvalt parlament med en femårig mandatperiod.1
Nationella valsystem skulle tillämpas inledningsvis men enbart under en övergångsperiod, i 
avvaktan på att ett mer enhetligt valsystem infördes, vilket förutsattes vara klart i tid för det 
andra valet. Valet skulle äga rum i hela gemenskapen inom samma tredagarsperiod. Dubbla 
parlamentsmandat skulle vara tillåtet men inte uppmuntras. Man kom överens om en 
förteckning över de befattningar på EG-nivå som skulle anses oförenliga med ett 
Europaparlamentsmandat. 355 platser (för de då nio medlemsstaterna) skulle fördelas 
proportionerligt enligt följande: Tyskland 71, Förenade kungariket 67, Italien 66, 
Frankrike 65, Nederländerna 27, Belgien 23, Danmark 17, Irland 13, Luxemburg 6. De 
direktvalda ledamöterna av Europaparlamentet skulle ha samma privilegier och immunitet 
som sina nationella motsvarigheter. Nationellt självbestämmande skulle också gälla för 
rösträttsålder och valbarhet, tillsättandet av vakanta platser, reglerna för politiska partier och 
villkoren för Europaparlamentets ledamöter. Tills det enhetliga valförfarandet trädde i kraft 
skulle parlamentet pröva ledamöternas mandat.

Patijnbetänkandet visade sig vara tillräckligt pragmatiskt för att medlemsstaterna skulle kunna 
använda det som grund för sina förhandlingar i rådet. Den stora stötestenen för en 
överenskommelse fortsatte att vara den brittiska regeringens vägran att anta ett proportionellt 
valsystem varigenom de erövrade platserna i Europaparlamentet i stora drag skulle motsvara 
de avgivna rösterna i rösturnan. Även om avsaknaden av ett enhetligt valförfarande orsakade 
stor besvikelse vid tidpunkten hade parlamentet när man nu ser tillbaka förmodligen rätt i att 
koncentrera sig på att överhuvudtaget få direktval införda och skjuta upp finslipningen av 
systemet till ett senare tillfälle.

Direktval till sist

Den 20 september 1976 kom rådet överens om en rättsakt om val av 
Europaparlamentets ledamöter genom direkta och allmänna val. Rättsakten som hade status 
av primärrätt och krävde ratificering av alla medlemsstater var en bilaga till ett beslut.2

Rådet inrättade en kammare med 410 ledamöter (för de nio medlemsstaterna), och de 
fyra största staterna fick lika många platser. Målet om ett enhetligt valförfarande upprepades 
men någon tidsplan fastställdes inte för dess uppfyllande. Röstningen skulle ske mellan 
torsdag och söndag. I avvaktan på ett enhetligt valförfarande skulle parlamentet i sin prövning 
av de valdas mandat beakta de officiella resultat som respektive medlemsstat tillkännagett. Ett 
förlikningsförfarande inrättades med parlamentet för att finslipa detaljerna.3 Efter en viss 
fördröjning ägde det första valet till Europaparlamentet rum i juni 1979.

Det nyvalda parlamentet tog snart itu med uppgiften att omvandla rättsakten från 1976 till ett 
enhetligt valförfarande. Vid utarbetandet av Seitlingerbetänkandet koncentrerade man sig på 
frågan om att utöka den proportionella representationen.4 I betänkandet föreslog man 
                                               
1 Patijnbetänkandet, antaget den 14 januari 1975, EGT C 32, 11.2.1975.
2 Rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom, EGT L 278, 8.10.1976.
3 Förenade kungariket och Danmark bifogade förklaringar om sina utomeuropeiska territorier och Tyskland en 
förklaring i fråga om Berlin.
4 Seitlingerbetänkandet, antaget den 10 mars 1982 med 158 röster för, 77 röster mot och 27 nedlagda röster, 
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valkretsar med mellan tre och femton parlamentsledamöter, vars platser skulle tilldelas enligt 
D’Hondt-systemet, och gav utrymme för ett eventuellt personval av enskilda kandidater på 
listorna. I betänkandet konstaterades att det kunde finnas avvikelser från regeln på grund av 
”särskilda geografiska eller etniska faktorer”. I Seitlingerbetänkandet yrkade man också på att 
medborgare i en medlemsstat som är bosatt i en annan medlemsstat i mer än fem år skulle få 
rätt att rösta i sitt bosättningsland. Det föreslogs att valet skulle begränsas till två dagar 
(söndag och måndag). Med hänsyn till den allmänna politiska situationen i gemenskapen och 
Förenade kungarikets fortsatta vägran att överge sitt majoritetssystem med enmansvalkretsar 
gjordes inga framsteg i rådet.

Ett liknande öde väntade Reinhold Bocklet, som utsetts till föredragande i frågan under nästa 
mandatperiod, 1984–1989. Hans arbete strandade på det brittiska hindret. Inget skarpsinne 
lyckades förena proportionella och icke-proportionella valsystem inom en ram som verkligen 
skulle kunna kallas enhetlig, och som samtidigt skulle kunna leda till enighet i parlamentet 
eller rådet.

Berlinmurens fall och integreringen av Östtyskland i gemenskapen gjorde det nödvändigt att 
se över antalet tyska ledamöter i Europaparlamentet. Efter 1989 års val (i de dåvarande 
tolv medlemsstaterna) hade Karel De Gucht utsetts som föredragande för ärendet. Han lade 
fram två framgångsrika interimsbetänkanden som förde saker och ting framåt. I det 
första betänkandet upprepade Karel De Gucht parlamentets tidigare förslag om att använda 
D’Hondt-systemet.1 Eftersom han var bekymrad över det sjunkande valdeltagandet 
1984 och 1989 inbjöd han till diskussion om frågan om hur kampanjen till valet till 
Europaparlamentet skulle genomföras och finansieras. I sitt andra betänkande föreslog 
Karel De Gucht att Tysklands sammanlagda antal platser skulle höjas till 99, och att man 
skulle låta Frankrike, Italien och Storbritannien få 87 platser var.2 Slutligen föreslog 
Karel De Gucht ett utfyllnadssystem varigenom två tredjedelar av de brittiska platserna skulle 
kunna väljas med enkel majoritet i enmansvalkretsar, medan den återstående tredjedelen 
skulle fördelas proportionellt till antalet röster för varje parti.

Parlamentets arbete till trots var det dock valet av en labourregering i Förenade kungariket i 
maj 1997, med stöd från liberaldemokraterna i denna fråga, som slutligen bröt dödläget i fråga 
om valsystemet. För valet 1999 infördes ett system med sluten lista för regionalt proportionell 
representation i Förenade kungariket.3 Liknande reformer genomfördes i Frankrike inför 
2004 års val.
Läglig fördragsändring

                                                                                                                                                  
EGT C 87, 5.4.1982. Se dock även det kritiska yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (föredragande:
D’Angelosante).
1 De Gucht-betänkandet, antaget den 10 oktober 1991 med 150 röster för, 26 röster mot och 30 nedlagda röster, 
EGT C 280, 28.10.1991.
2 De Gucht-betänkandet, antaget den 10 mars 1993 med 207 röster för, 79 röster mot och 19 nedlagda röster, 
EGT C 115, 26.4.1993.
3 Nordirland har haft systemet med en enkel överförbar röst sedan 1979 på grund av det överhängande behovet 
av att avspegla minoritetens ståndpunkt i provinsen. År 1999 valdes tio ledamöter från Liberal Democrats, 
två från Greens, två från Plaid Cymru och tre från UKIP till ledamöter av Europaparlamentet, vilket visar den 
proportionella representationens betydelse för att legitimera Europaparlamentet.
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Under tiden gjordes genom Maastrichtfördraget (1992) flera stora framsteg inom området 
EU-medborgarskap. I artikel 8b.2 föreskrivs följande:

”… Varje unionsmedborgare som är bosatt i en medlemsstat där han inte är medborgare 
skall ha rösträtt och vara valbar vid kommunala val i den medlemsstat där han är bosatt, på 
samma villkor som medborgarna i den staten. Denna rätt får utövas om inte annat följer av 
de närmare bestämmelser som rådet antar genom enhälligt beslut på förslag av 
kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet; dessa bestämmelser kan föreskriva 
undantag om det är motiverat med hänsyn till särskilda problem i en medlemsstat.”1

Detta gav en behövlig rättslig grund för insatserna att stimulera gränsövergripande valpolitik 
och öka medborgarnas deltagande.

Samtidigt ändrades artikel 138 genom Maastrichtfördraget så att parlamentet får rätt att 
godkänna rådets förslag till ett enhetligt valförfarande. I fördraget infogades också en ny 
artikel 138a där följande fastställs:

”Politiska partier på europeisk nivå är viktiga som en integrationsfaktor inom unionen. De 
bidrar till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas 
politiska vilja.”

Tony Blairs seger i maj 1997 hade en gynnsam inverkan på slutetapperna i den 
regeringskonferens som ledde fram till att Amsterdamfördraget undertecknades. För det första 
minskade det nya fördraget storleken på parlamentet till 700 – med 99 platser för Tyskland 
och 87 för Frankrike, Italien och Förenade kungariket2. Dessutom lades en ny, kryptisk 
bestämmelse till:

”Om ändringar skall genomföras i denna punkt måste antalet företrädare som väljs i varje 
medlemsstat säkerställa en lämplig representation för folken i de stater som slutit sig samman 
i gemenskapen.”

För det tredje infogades i Amsterdamfördraget en tredje punkt där det fastslogs att 
parlamentets mandattid är fem år.3 För det fjärde innebar det nya fördraget att artikel 190.4 
(tidigare artikel 138.3) ändrades till följande lydelse:

”Europaparlamentet skall utarbeta ett förslag till allmänna direkta val enligt en i alla 
medlemsstater enhetlig ordning eller i enlighet med principer som är gemensamma för alla 
medlemsstater.”4

Denna översyn återspeglade den mer pragmatiska syn som parlamentet framför i 
De Gucht-betänkandet. Framför allt skulle ändringen göra det möjligt för irländarna att 
fortsätta att använda systemet med en enkel överförbar röst i stället för systemet med största 
genomsnittliga antal röstsedlar.
                                               
1 Senare artikel 19.2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Maastrichtfördraget 
nödvändiggjorde en översyn av 1976 års rättsakt i rådets beslut 93/81, EGT L 33, 9.2.1993.
2 Artikel 138.2, senare artikel 190.2.
3 Genom detta, vilket blev artikel 190.3, kodifierades helt enkelt 1976 års rättsakt.
4 Föredragandens fetmarkering.
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Till sist lades den nya och användbara artikeln 190.5 till i Amsterdamfördraget:

”Europaparlamentet skall efter att ha begärt ett yttrande från kommissionen och sedan rådet 
genom enhälligt beslut gett sitt godkännande fastställa regler och allmänna villkor för hur 
dess ledamöter skall utföra sina åligganden.”

Georgios Anastassopoulos betänkande

Omedelbart efter att Amsterdamfördraget undertecknats 1997 utsåg utskottet för 
konstitutionella frågor vice talman Georgios Anastassopoulos som sin föredragande om 
valförfarandet. Hans uppgift var att undersöka om enighet kunde nås om ett nytt förslag på 
grundval av den reviderade artikel 190.4, det vill säga om ”principer som är gemensamma för 
alla medlemsstater” erbjöd en bättre grund för enhetlighet än ”en i alla medlemsstater 
enhetlig ordning”.

Georgios Anastassopoulos fann att det fanns en ”mycket bred enighet” bland medlemsstaterna 
om ett antal av de gemensamma principerna, framför allt om proportionell representation.
Han släppte tanken på att försöka utforma territoriella valkretsar på ett enhetligt sätt, men 
insisterade på att sådana valkretsar skulle upprättas i stater med över 20 miljoner invånare.
Framför allt tog han upp frågan om en del av platserna – han föreslog tio procent – skulle 
kunna fördelas proportionellt från transnationella listor (med jämn fördelning mellan kvinnor 
och män) från och med 2009 års val. Nationella trösklar skulle fortsätta att vara valfria.
Personval skulle uppmuntras för att stimulera valdeltagandet. Dubbla parlamentsmandat 
skulle förbjudas. Han föreslog att valet skulle tidigareläggas från juni till maj (för att undvika 
sommarsemestrarna i de nordligare länderna) och att tiden för själva valet skulle förkortas till 
högst två dagar. Georgios Anastassopoulos långtgående betänkandet antogs av parlamentet 
den 15 juli 1998 med 355 röster för, 146 röster mot och 39 nedlagda röster.1

År 2002 ändrade rådet 1976 års rättsakt för att kodifiera ett allmänt införande av proportionell 
representation, möjliggöra ett uttryckligt system med enkel överförbar röst och personval, 
sörja för territoriella valkretsar, fastställa en högsta tröskel på 5 procent, avskaffa dubbla 
mandat och låta nationell lag vara tillämplig för tillbakadragande av mandat och besättandet 
av vakanta platser.2 Parlamentets mer långtgående förslag i Georgios Anastassopoulos 
betänkande antogs inte av rådet3.

                                               
1 EGT C 292, 21.9.1998. Parlamentets resolution återges i bilaga I.
2 Rådets beslut av den 25 juni 2002 och 23 september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val av 
företrädare i Europaparlamentet, EGT L 283, 21.10.2002.
3 En fullständig redogörelse finns i dr George N. Anastassopoulos “The Debate on the System of Electing the 
Members of the European Parliament”, med förord av professor Dimitris Th. Tsatsos, dåvarande ledamot av 
Europaparlamentet, Aten och Bryssel, 2002.
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Nice, Laeken och konventet

Parlamentet lyckades inte väcka frågan om valförfarandet vid regeringskonferensen i Nice. I 
stället kännetecknades de avslutande faserna av regeringskonferensen i december 2000 av det 
uppslitande grälet om fördelningen av platser i parlamentet. Till sist ökades kammarens 
storlek för 2004–2009 (för de dåvarande tjugofem medlemsstaterna) till 732 platser: Tyskland 
behöll 99, Frankrike, Italien och Förenade kungariket fortsatte att vara jämlika med 78, och 
Spanien och Polen fick 54 vardera. (Senare, efter anslutningen av Bulgarien och Rumänien, 
kom man överens om att det från 2009 ska finnas 736 platser: Tyskland ska återigen få 
behålla 99, Frankrike, Italien och Förenade kungariket får sänkt antal till 72 vardera, Spanien 
och Polen till 50.)

Genom Nicefördraget ändrades artikel 190.5 till följande lydelse:

”Europaparlamentet skall, efter yttrande från kommissionen och sedan rådet genom beslut 
med kvalificerad majoritet gett sitt godkännande, fastställa regler och allmänna villkor för 
hur dess ledamöter skall utföra sina åligganden. Alla regler eller villkor som rör beskattning 
av ledamöter eller före detta ledamöter kräver enhällighet i rådet.”1

En ändring gjordes av artikel 191 för att få en rättslig grund för utarbetandet av en stadga för 
europeiska politiska partier. Rådet fick befogenhet att fastställa förordningar om regleringen 
av europeiska partier och särskilt om deras finansiering, med parlamentet som medbeslutande.

På vägen mot återhämtning från besvikelsen med Nicefördraget ställdes genom 
Laekenförklaringen i december 2001 en rad angelägna frågor om Europaparlamentets 
framtida roll. “Bör Europaparlamentets roll förstärkas? Bör vi utsträcka medbeslutanderätten 
eller inte? Bör vi se över hur Europaparlamentets ledamöter väljs? Bör en europeisk valkrets 
skapas eller bör valkretsarna bestämmas nationellt? Kan de två systemen kombineras?” När 
konstitutionskonventet diskuterade dessa frågor hade dock, det måste medges, valsystemet 
lägre prioritet än frågorna om parlamentets befogenheter och dess plats i avvägningen mellan 
institutionerna.2

Konventet föreslog klokt nog att valsystemet borde bli föremål för en lag eller en ramlag, 
enhälligt fastställd av rådet på förslag från parlamentet och med dess samtycke.3 När det 
gäller utformningen av parlamentet föreslog konventet att Europeiska rådet skulle fatta 
enhälligt beslut om ett förslag från parlamentet och med dess samtycke. Storleken minskades 
till 736. ”De europeiska medborgarna skall företrädas i degressiv proportionalitet, och det 
skall fastställas en minimitröskel på fyra ledamöter i Europaparlamentet per medlemsstat.”4

Vidare skulle stadgan om de grundläggande rättigheterna bli obligatorisk, i vars artikel 39 
föreskrivs att varje medborgare har rätt att rösta eller ställa upp i valet till Europaparlamentet i 
den medlemsstat där han eller hon är bosatt på samma villkor som medborgarna i den staten.

                                               
1 Föredragandens fetmarkering.
2 Föredraganden var ledamot av konventet om EU:s framtid (2002–2003) och var en av parlamentets 
tre företrädare vid regeringskonferensen 2007.
3 Artikel III-232 i utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (2003).
4 Artikel I-19.2 i utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa (2003).
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Regeringskonferensen 2003–2004, som följde upp konventets arbete, gjorde inga ändringar av 
förfarandet men antog den berörda bestämmelsen (artikel I-20.2):

”Europaparlamentet skall vara sammansatt av företrädare för unionens medborgare. Deras 
antal får inte överstiga 750. Medborgarna skall företrädas i degressiv proportionalitet, med 
minst sex ledamöter per medlemsstat. Ingen medlemsstat får tilldelas fler än 96 platser.”

Detta liknade mycket det förslag som Tyskland lagt fram vid tiden för Maastrichtfördraget, 
men som då avvisats. Det har sagts att betydelsen av ändringen av den historiska 
formuleringen – från ”företrädare … för folken i de stater som slutit sig samman i 
gemenskapen” till ”företrädare för unionens medborgare” – gick många förbi. Även om 
begreppet ”folken” inte anses ha någon exakt juridisk betydelse i det nuvarande fördraget var 
ändringen till ”medborgare” inte en tillfällighet: upphöjelsen av EU-medborgaren var också 
märkbar på andra ställen i konstitutionsfördraget.1 Och parlamentets företrädare i konventet 
vid följande regeringskonferenser var hoppfulla om att ändringen skulle främja fortsatt 
utveckling av den transnationella politiken och leda till ett större erkännande hos allmänheten 
av den postnationella politiska sfären.

Lissabonfördraget

Den senaste utvecklingen med rådrummet och förhandlingarna om Lissabonfördraget är mer 
välkänd. Vid regeringskonferensen valde parlamentet att avstå från att framhäva sina 
argument för såväl ett enhetligt valförfarande som den reform av regelsystemet för privilegier 
och immunitet som hade diskuterats vid ett tidigare tillfälle. 

Vid sidan om konstitutionsförhandlingarna gjordes dock betydande framsteg. Den första 
stadgan för politiska partier på europeisk nivå, som infördes 2003, utökades till partipolitiska 
stiftelser 2007.2 Enighet om stadgan för ledamöterna av Europaparlamentet nåddes också till 
sist 2005.3

Vid förhandlingarna om konstitutionsfördraget i Lissabon togs frågan om valförfarandet inte 
upp. Däremot väckte förslaget om en omfördelning av parlamentsplatserna inför valet 2009 
djupa meningsskiljaktigheter. Parlamentet fullgjorde den begäran som Europeiska rådet 
gjorde i juni 2007 om ett förslag till fördelning av platserna. Parlamentet lyckades genom 
Lamassoure-Severins betänkande (2007) övertygande visa hur principen om degressiv 
proportionalitet skulle kunna tillämpas i praktiken: ”... 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”4.

                                               
1 Särskilt artikel I-45.2 där det sägs att ”Medborgarna skall företrädas direkt på unionsnivå i Europaparlamentet” 
(vilket senare upprepades i Lissabonfördraget i artikel 10.2 i fördraget om Europeiska unionen).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och 
finansiering av politiska partier på europeisk nivå, EUT L 297, 15.11.2003, respektive förordning (EG) 
nr 1524/2007 av den 18 december 2007, EUT L 343, 27.12.2007.
3 Europaparlamentets beslut av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga 
(2005/684/EG, Euratom), EUT L 262, 7.10.2005.
4 Från punkt 6 i Lamassoure-Severin-betänkandet, antaget den 11 oktober 2007 med 378 röster för, 154 röster 
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En stat, Italien, invände dock mot förslaget att den enligt ovanstående skulle få 72 platser 
jämfört med Förenade kungarikets 73 och Frankrikes 74. I sista stund under 
regeringskonferensen nåddes en kompromiss varigenom parlamentets storlek ökades till 751 –
det vill säga 750 plus dess talman – och den extra platsen gick till Italien. Detta arrangemang 
bröt tyvärr dock mot en strikt tillämpning av principen om degressiv proportionalitet (enligt 
parlamentets definition), eftersom en italiensk parlamentsledamot företräder färre personer än 
sin spanska kollega, trots att Spanien har färre invånare än Italien1. Trots denna bristande 
stringens har Lamassoure-Severins definition av degressiv proportionalitet accepterats, 
åtminstone i teorin, av både parlamentet och rådet.

Efter den lilla dramatiken om antalet parlamentsplatser undertecknades Lissabonfördraget 
slutligen den 13 december 2007 för att – med elva månaders försening – träda i kraft den 
1 december 2009.

Artikel 14 i det nya fördraget om Europeiska unionen, såsom det ändrats genom 
Lissabonfördraget, har följande lydelse2:

”1. Europaparlamentet skall tillsammans med rådet lagstifta och utöva budgetfunktionen. Det 
skall utöva politisk kontroll och rådgivande funktioner i enlighet med de villkor som fastställs 
i konstitutionen. Det skall välja kommissionens ordförande.

2. Europaparlamentet skall vara sammansatt av företrädare för unionens medborgare. Deras 
antal får inte överstiga 750, plus ordföranden. Medborgarna skall företrädas i degressiv 
proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat. Ingen medlemsstat får tilldelas 
fler än 96 platser.

Europeiska rådet skall på Europaparlamentets initiativ och med dess godkännande med 
enhällighet anta ett europeiskt beslut om Europaparlamentets sammansättning, varvid 
principerna i första stycket skall respekteras.

3. Europaparlamentets medlemmar skall väljas genom allmänna, direkta, fria och hemliga 
val för en period av fem år.

4. Europaparlamentet skall välja sin ordförande och sitt presidium bland sina ledamöter.”

Artikel 223 i fördraget om Europeiska unions funktionssätt har följande lydelse:

”1. Europaparlamentet ska utarbeta ett utkast till nödvändiga bestämmelser för val av dess 
ledamöter genom allmänna direkta val enligt en i alla medlemsstater enhetlig ordning eller i 
enlighet med principer som är gemensamma för alla medlemsstater.

Rådet ska fastställa de nödvändiga bestämmelserna med enhällighet i enlighet med ett särskilt 
lagstiftningsförfarande och efter godkännande av Europaparlamentet, som ska besluta med 

                                                                                                                                                  
mot och 109 nedlagda röster, A6-0351/2007 (EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 132).
1 Den politiska överenskommelsen om fördelningen av platser bekräftades av Europeiska rådet 
den 14 december 2007 (punkt 5 i ordförandeskaptes slutsatser).
2 Hänvisningarna till Lissabonfördraget gäller den konsoliderade versionen av fördragen, EUT C 115, 9.5.2008.
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en majoritet av sina ledamöter. Bestämmelserna träder i kraft efter det att de har godkänts av 
medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

2. Europaparlamentet ska, på eget initiativ genom förordningar i enlighet med ett särskilt 
lagstiftningsförfarande, efter yttrande från kommissionen och sedan rådet gett sitt 
godkännande, fastställa regler och allmänna villkor för hur dess ledamöter ska utföra sina 
åligganden. Alla regler eller villkor som rör beskattning av ledamöter eller före detta 
ledamöter kräver enhällighet i rådet.”

Samtidigt med de långa förhandlingarna om fördragsändringar har EU gjort betydande 
framsteg i att skapa grundförutsättningarna för enhetliga val till Europaparlamentet, trots 
avsaknaden av en gemensam vallag. Av de problem som tidigare föredragande stött på har
flera redan hanterats på ett tillfredsställande sätt, bland annat

 har en form av proportionell representation fastställts i alla medlemsstater,
 har dubbla mandat avskaffats,
 har politiska partier och stiftelser på europeisk nivå inrättats och finansierats,
 har villkoren för ledamöterna i Europaparlamentet harmoniserats.

Det finns en annan kategori av problem som kanske föreföll svår när försöken att införa 
direktval inleddes men som i erfarenhetens ljus inte längre förefaller så – exempelvis 
oberoende kandidaters valbarhet och kontrollen av valutgifter. Här tycks inga problem ha 
uppstått enbart därför att nationellt självbestämmande och valpraxis tillämpas. 

Trots de framsteg som hittills gjorts är syftet med detta betänkande att ta itu med revideringen 
av 1976 års akt om direktval till Europaparlamentet. Och tolv år efter det att parlamentet 
senast tog upp ärendet genom Georgios Anastassopoulos betänkande och drygt fyra år innan 
någon genomförbar reform av valförfarandet skulle kunna träda i kraft (år 2014) förefaller det 
verkligen vara lägligt att initiera fortsatta reformer. 

Parlamentets betydelse och befogenheter har vuxit betydligt sedan 1979. Detta har inte 
avspeglats av de tämligen begränsade revisionerna av 1976 års akt sedan dess. Och med 
Lissabonfördragets införande till slut har ledamöternas behörighet och inflytande vuxit 
betydligt. Parlamentet både behöver och förtjänar ett valsystem och en intern organisation 
som står i proportion till dess nya plikter. 

Strävan efter degressiv proportionalitet

Eftersom Lissabonfördraget ännu inte hade trätt i kraft avgjordes 2009 års val på grundval av 
Nicefördraget (736 platser med 5–99 platser per medlemsstat). Före 2014 års val måste därför 
en omfördelning av samtliga platser göras, och detta på ett sätt som beaktar såväl 
Lissabonfördragets bestämmelser som de demografiska förändringarna, liksom möjligheten 
att nya medlemmar ansluter sig till unionen.1

                                               
1 Om Kroatien blir medlem i EU under parlamentsperioden 2009–2014 kommer dess platser att tillfälligt läggas 
till de 751 platserna, så som skedde för Bulgarien och Rumänien. Samma sak gäller för Island. 
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Principen om degressiv proportionalitet är en elegant federalistisk lösning för att tillvarata 
små befolkningsgruppers intressen genom att ge länder med minst antal invånare 
förhållandevis större representation än länder med många invånare. Trots att Europeiska rådet 
i december 2007 enades om att acceptera Europaparlamentets förslag har principen om 
degressiv proportionalitet ännu inte tillämpats i praktiken. I den parlamentariska församling 
som valdes 2004 hade tio medlemsstater för många eller för få ledamöter. I den sittande 
församlingen, vars ledamöter valdes i juni 2009, berörs nio medlemsstater. Även med det 
tillskott av de arton nya ledamöter som tillkommer genom Lissabonfördraget består 
fem ”överträdelser”, såsom framgår av tabellen och diagrammet i bilaga II. 

Det är viktigt att erkänna att det rådande ”systemet” för tilldelning av platser egentligen bara 
en är politisk nödlösning – och till på köpet en mycket labil sådan. En uppenbar orsak till 
instabilitet är det faktum att Tysklands befolkning snabbt håller på att minska, och att 
avståndet härvidlag mellan, å ena sidan, Tyskland och, å andra sidan, Frankrike, 
Förenade kungariket och Italien – alla länder med växande befolkningar – kommer att minska 
under de kommande årtiondena. Om Tyskland trots en minskande befolkning ska behålla det 
maximum på 96 platser som det nu har vill det till att de länder som kommer närmast efter i 
befolkningsstorlek framöver tilldelas långt fler platser än vad de nu har. Detta skulle allvarligt 
skada de medelstora ländernas intressen och därmed undergräva den degressiva 
proportionaliteten. Demografiska förändringar utmanar därför på ett allvarligt sätt en fortsatt 
tillämpning av den rådande ordningen, för att inte tala om den politiska kohandel som en 
sådan omfördelning av platser nödvändigtvis skulle medföra. 

Å andra sidan anger EU-fördraget att ingen medlemsstat ska tilldelas mer än 96 platser, vilket 
öppnar för möjligheten att gradvist minska antalet tyska ledamöter på ett sätt som speglar 
landets minskande befolkning.1 Längst ner i skalan finns dock ingen sådan flexibilitet att 
tillgripa: Färre än sex platser kan i princip inte tilldelas något land. Det är värt att erinra om att 
under de kommande två årtiondena kan ett antal länder komma att bli aktuella för anslutning, 
bland dem åtminstone Kroatien, Island, de sex länderna i västra Balkan samt Turkiet. 

Det tillkommer parlamentet att finna en lösning på problemet att fördela de högst 
751 platserna på ett sätt som är både rättvist för alla parter och i enlighet med principen om 
degressiv proportionalitet. Med Lissabonfördraget tilldelas parlamentet rätten (och 
skyldigheten) att inför varje mandatperiod utarbeta förslag till ändringar i församlingens 
sammansättning. Parlamentet kommer också att vara skyldigt att föreslå tillfälliga platser med 
femårsmandat för ledamöter från anslutningsstaterna. 

Det faktum att Tysklands befolkning är oproportionerligt underrepresenterad i 
Europaparlamentet låg delvis till grund för det mål mot Lissabonfördraget som rests inför 
tyska federala författningsdomstolen. I sitt avgörande i juni 2009 slog domstolen fast, efter en 
underhållande diskussion om den degressiva proportionalitetens förtjänster, att det system 
som föreslås i fördraget kan godtas eftersom EU inte uppfyller kraven på en federal stat. 
Domstolen konstaterade – unionens anspråk om europeiskt medborgarskap till trots – att 

                                               
1 Artikel 14.2 i EU-fördraget. Det är dock värt att notera att Europeiska rådets nu överspelade förslag till beslut 
om parlamentets sammansättning under mandatperioden 2009–20014 slår fast att ”de lägsta och högsta antal … 
måste utnyttjas fullt ut för att säkerställa att fördelningen av platser … skiljer sig så lite som möjligt jämfört med 
hur befolkningen fördelar sig”. Detta är rent ut sagt bisarrt. 
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Europaparlamentet rent faktiskt består av nationella kontingenter. Till skillnad från Bundestag 
är Europaparlamentet inte en församling av jämlikar. Ej heller är det den överordnade 
myndigheten över en suverän europeisk menighet. Tysklands representation annorstädes i 
unionens förvaltning kompenserar för vad som under andra omständigheter skulle kunna 
betraktas som orättvis behandling i parlamentet. Vidare erbjuder fördraget som tillval en rad 
instrument för att främja den demokratiska delaktigheten över gränserna, exempelvis i form 
av det medborgarinitiativ som på ett gagneligt sätt kompletterar parlamentsledamöternas roll.1

Avgörandet om Lissabonfördraget från domstolen i Karlsruhe är kontroversiellt. Men även 
om man inte delar domstolens uppfattning går det inte att ta miste på hur känslig frågan om 
parlamentets framtida sammansättning är. Nu när Lissabonfördraget har trätt i kraft kommer 
det i det minsta att bli oundgängligt, om tvister inför EU-domstolen ska undvikas, att man vid 
beslut om parlamentets framtida sammansättning omsorgsfullt ser till att tillämpa principen 
om degressiv proportionalitet. 

Tiden kan mycket väl vara kommen för ett allvarligt försök att finna en hållbar, 
genomblickbar och politiskt opartisk matematisk formel för att beräkna hur platserna ska 
fördelas.2

Utvidgning av rösträtten

Eftersom medborgarskapslagarna är synnerligen varierade är det självklart så att också 
tillträdet till rätten till EU-medborgarskap varierar från den ena medlemsstaten till den andra. 
Dessutom är läget för medborgare från en medlemsstat som under en längre period är bosatt i 
en annan medlemsstat långt ifrån enhetligt. Detta har särskild betydelse när det gäller 
förlusten av rätten att rösta i hemlandet och möjligheten, eller ibland motsatsen, att förvärva 
den rätten i den mottagande medlemsstaten.3 När 27 komplicerade vallagar läggs ovanpå 
27 lagar om medborgarskap, inser man snabbt varför det hittills har betraktas som både 
ogörligt och mindre välbetänkt för unionen att inleda ett program för storskalig 
harmonisering.4

Det återstår därmed att lösa det allvarliga problem som består i att EU-medborgare som väljer 
att utnyttja sin rätt att bosätta sig i ett annat EU-land berövas sin rösträtt. Avskaffandet av 
rättsliga hinder för den fria rörligheten har inte medfört någon ändring i praxis när det gäller 
utvidgningen av rösträtten.5

                                               
1 Den federala författningsdomstolens dom av den 30 juni 2009, särskilt punkterna 279–297: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html
2 Se exempelvis Victoriano Ramirez m.fl., ”Degressively Proportional Methods for the Allotment of the 
European Parliament Seats Amongst the EU Member States” i Mathematics and Democracy, Springer, Berlin 
2006. 
3 Brittiska medborgare förlorar exempelvis sin rätt att rösta i brittiska val efter 15 år utomlands. 
4 EU:s strategi har med rätta hittills varit tentativ: se direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. EUT L 158, 30.4.2004. 
5 See Dimitry Kochenov, ”Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the Member State 
of Nationality: An Ignored Link?” i Maastricht Journal of European and Comparative Law , 2009, nr 2. 
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Inte desto mindre har under de år som gått stora ansträngningar gjorts för att uppmuntra 
människor att rösta i Europavalen. Härvidlag har särskild uppmärksamhet ägnats de 
EU-medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat än sin egen – ett växande antal 
personer som nu utgör cirka två procent av EU:s befolkning. Den först Barrosokommissionen 
försökte att revidera direktiv 93/109 genom att fastställa detaljföreskrifter för utövandet av
rätten att rösta och ställa upp i valet till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är 
bosatta i en medlemsstat som de inte är medborgare i1.

Parlamentet stödde kommissionens förslag om att förenkla de byråkratiska förfarandena i 
samband med registreringen för att rösta eller kandidera, och medlemsstaternas kontroll av att 
de som registrerar sig är berättigade till det. Parlamentet var dock inte nöjt med det 
kategoriska förbudet i 1993 års lagstiftning mot att kandidater ställer upp i flera stater i 
samma val, och bad rådet att lätta på de nuvarande begränsningarna. Grunden för 
parlamentets ståndpunkt var att artikel 8 i 1976 års akt visserligen innehåller ett förbud mot 
dubbelröstning men det finns inget uttryckligt förbud mot att kandidera och att en utökning av 
EU-politikens transnationella karaktär i viss mån är beroende av möjligheten att rösta på 
kandidater av annan nationalitet än den egna. Parlamentet försökte också se till att 
bosättningsstaten inte automatiskt är skyldig att förhindra medborgare från att rösta om han 
eller hon har förlorat sin rösträtt i en annan stat. Europaparlamentets ledamöter anser i båda 
fallen att det bör vara de berörda staternas sak att besluta från fall till fall, för att undvika 
diskriminering. De hänvisade till den bestämmelse som infördes genom Maastrichtfördraget 
om att alla medborgare har rätt att rösta eller ställa upp i val till Europaparlamentet i den stat 
där han eller hon är bosatt, under samma villkor som medborgare i den staten2.

En mer radikal lösning vore att utsträcka EU-lagen om medborgarnas rätt att delta i EU-val 
och kommunalval till att även omfatta deltagandet i val till nationella och regionala 
parlament. Ett sådant initiativ på EU-nivå skulle säkerligen leda till anklagelser om brott mot 
såväl subsidiaritets- som proportionalitetsprincipen. Ett förslag i denna riktning, till följd av 
vilket det skulle bli nödvändigt att ändra artikel 22 i EUF-fördraget, skulle därför med 
nödvändighet först bli föremål för diskussion i ett konvent bestående av företrädare för såväl 
de nationella parlamenten och regeringarna som kommissionen och Europaparlamentets 
ledamöter.

I avsaknaden av en sådan fördragsändring skulle en federalt sinnad kärntrupp av stater kunna 
försöka sig på ett utökat samarbete inom vallagstiftningen. En utvidgning av bilateral och 
ömsesidig rösträtt, av det slag som till exempel finns mellan Förenade kungariket, Irland, 
Cypern och Malta, skulle kunna vara ett annat sätt att utveckla EU-medborgarnas politiska 
rättigheter utan formellt EU-ingripande.3 Man kan också förvänta sig en framställning om 
frågan om rösträtt enligt den nya bestämmelsen i Lissabonfördraget om medborgarinitiativ.4

                                               
1 EGT L 329, 30.12.1993.
2 Duffbetänkandet (A6-0267/2007) om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av 
den 6 december 1993 med avseende på vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till 
Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare. Antaget av 
parlamentet den 26 september 2007 (EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 193). Frågan är fortfarande olöst i rådet.
3 För en utförlig diskussion av dessa frågor, se Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European 
Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
4 Artikel 11.4 i EU-fördraget. 
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Om det politiska klimatet skulle bli mer öppet för att öka det politiska innehållet i 
EU-medborgarskapet kan rådet alltid agera för att utöka räckvidden av medborgarnas 
rättigheter utan att behöva tillgripa hela arsenalen med en regeringskonferens.1

Nationalitet och medborgarskap

Den italienska protesten vid regeringskonferensen i Lissabon om antalet platser i parlamentet 
efter 2009 byggde delvis på uppfattningen att det nya fördraget skulle förskjuta grundvalen 
för parlamentets sammansättning från befolkning till medborgare. De båda skiljer sig givetvis 
åt, särskilt i länder som Italien som har varit mer återhållsamma än andra länder med att ge 
invandrare medborgarskap. Enligt Eurostat är det dock omöjligt att vara exakt med siffrorna, 
särskilt för närvarande med stora mängder människor som förflyttar sig över EU:s inre 
gränser. Eurostat fortsätter att hävda att i enlighet med FN:s konventioner är den totala bofasta 
befolkningen den mest tillförlitliga demografiska jämförelsefaktorn. Eurostats uppskattning är 
att 94 procent av EU:s befolkning är bosatt i sin hemstat, 4 procent är icke-EU-medborgare 
och endast 2 procent är EU-medborgare som bor i en annan medlemsstat.

Man erinrar om att definitionen av EU-medborgarskap är helt beroende av att medborgarskap 
förvärvats i en medlemsstat. Det går inte att bli EU-medborgare utan att vara medborgare i en 
medlemsstat. Det kan beklagas att processen att bli medborgare och beviljandet av dubbelt 
medborgarskap tenderar att bli mer komplicerad än tidigare i nästan alla medlemsstater. Och 
staterna agerar individuellt utan att ta hänsyn till vilka effekter deras åtgärder har på 
EU-medborgarskapets bredd och kvalitet.

Sådana ensidiga tendenser strider något mot försöken att revidera EU-fördragen på ett 
medborgarvänligt sätt. Fördraget om Europeiska unionen efter ändringen genom 
Lissabonfördraget är ett handfast exempel på vad EU-medborgarskapet innebär:

Artikel 9

Unionen skall i all sin verksamhet respektera principen om jämlikhet mellan dess 
medborgare, som skall få lika uppmärksamhet från dess institutioner, organ och 
myndigheter. Varje person som är medborgare i en medlemsstat skall ha 
unionsmedborgarskap. Unionsmedborgarskapet skall komplettera och inte ersätta det 
nationella medborgarskapet.

Artikel 10

1. Unionens sätt att fungera ska bygga på representativ demokrati.

2. Medborgarna ska företrädas direkt på unionsnivå i Europaparlamentet. Varje 
medlemsstat ska företrädas i Europeiska rådet av sin stats- eller regeringschef och i 
rådet av sin regering, vilka själva ska vara demokratiskt ansvariga, antingen inför sitt 
nationella parlament eller inför sina medborgare.

3. Varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Besluten 

                                               
1 Artikel 25 i EUF-fördraget. 
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ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.

4. De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt 
politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

Det finns ingen enhetlig definition av EU-medborgarskap, utan 27 nationella varianter.
Uppbådet av nationella lagar bland de 27 medlemsstaterna i EU är överväldigande.1 Vissa 
stater ger särskilda privilegier till medborgare med släktanknytning i tredjeländer. Andra 
stater gör demonstrativt inte det. En del stater har bosättningsrätt för medborgare i före detta 
kolonier, andra har det inte. Medlemsstaterna behandlar medborgerliga rättigheter för sina 
utländska territorier eller beroende territorier på många olika sätt. Det har inte förekommet 
något försök inom EU att harmonisera dessa lagar, även om det finns många fall av 
efterlikning mellan medlemsstaterna. EG-domstolen har bekräftat att medlemsstaternas rätt att 
fastställa egna regler för förvärvandet eller förlusten av medborgarskap begränsas av 
nödvändigheten att respektera EU-rätten.2 I detta sammanhang väckte Spaniens beslut från 
2005 om att ge uppemot 700 000 invandrare laglig rätt att uppehålla sig i landet, utan att 
rådgöra med sina partnerländer, en del uppmärksamhet.

Vilken tillnärmning som än kan uppnås av vallagstiftningen kvarstår dock det olösta 
problemet med hur platserna i Europaparlamentet ska fördelas. Kommer Lissabonfördragets 
ändringar av artikel 14 i EU-fördraget om EU-medborgarskapets ställning verkligen att ha 
någon betydelse i detta sammanhang? Bör vi räkna EU-medborgare snarare än nationella 
invånare? Och i så fall, vem är då EU-medborgare? Eller ska vi följa James Madisons 
övertygelse om att parlamentarisk representation i en republik mer är en medfödd rätt än ett 
medborgerligt privilegium? En Madisoninspirerad uppläggning vore att Europaparlamentet 
inte bara formellt företräder EU-medborgare (så som tidigare stadgades i EU-fördraget), utan 
att det också företräder och har en skyldighet att sörja för alla andra som befinner sig på 
unionens territorium, inbegripet underåriga och naturaliserade personer. I så fall, och om allt 
annat oförändrat, förefaller den traditionella metoden att fördela platser i parlamentet på 
grundval av den totala befolkningen – för att inte tala om rösträkningen i rådet – fortfarande 
vara den rätta och bör inte ändras utan modigt övervägande.

Behovet av ytterligare reformer

Europaparlamentet bör inte blunda för brister i det egna valförfarandet. För att fortsatt och 
kontinuerligt kunna förkunna pluralismens och den liberala demokratins förtjänster till andra 
länder måste det bli mer självkritiskt. 

OSSE/ODIHR genomförde sin första fullständiga övervakning av Europavalen vid 2009 års 
val. Resultaten av denna är värda att uppmärksamma.3 Det första som slog 
                                               
1 Se Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk och Harald Waldrauch (red.), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, Austrian 
Academy of Sciences, Wien, januari 2006.
2 Se exempelvis, målen C-369/90, Micheletti (med dom 1992), C-145/04, Spanien mot Förenade kungariket, 
(med dom 2006) (Gibraltar), och C-300/04, Eman and Sevinger mot College van burgemeester en wethouders 
van Den Haag (med dom 2006) (Aruba).
3 Rapport från OSSE/ODIHR:s expert grupp, Elections to the European Parliament, 47 June 2009, Warszawa , 
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OSSE-observatörerna var de stora skillnader som råder mellan hur valen anordnas i de 
respektive medlemsstaterna. De kunde konstatera olikheter när det gäller fördelningen av 
platser, möjligheten till preferensval, tillsättningen av vakanta platser, valsystem, rösträtt, 
kandidering, nominering av kandidater, valkretsar och valdag. De internationella 
observatörerna fann det underligt att de politiska partierna på europeisk nivå är i praktiken 
förbjudna att själva bedriva valkampanjer.1

OSSE/ODIHR var särskilt kritisk mot följande omständigheter: 

 Avsaknaden av harmoniserade och för hela EU gällande krav för valbarhet.

 Avsaknaden i vissa medlemsstater av bestämmelser som gör det möjligt för enskilda 
kandidater att ställa upp i val i enlighet med OSSE:s åtaganden.

 Avsaknaden i vissa medlemsstater av rösträtt för vissa medborgargrupper, i första 
hand personer intagna på fängelse och personer bosatta i EU men som inte är 
medborgare någon av dess medlemsstater.

 Avsaknaden i vissa medlemsstater av möjlighet att överklaga valresultat inför 
domstol. 

 Avsaknaden i vissa medlemsstater av bestämmelser för att säkerställa adekvat tillträde 
för och samarbete med inhemska och internationella valobservatörer, i enlighet med 
OSSE:s åtaganden.

OSSE/ODIHR rekommenderar bland annat följande åtgärder:

 En översyn av delar av rådande praxis för upplysningskampanjer i syfte att göra dem 
mer effektiva och för att undvika att de riskerar att uppfattas som partiska.

 Åtgärder för att säkerställa att den nationella vallagstiftningen på ett adekvat sätt 
speglar verksamheten vid de politiska grupperingarna på EU-nivå.

 Enhetliga valdagar så att valresultat kan offentliggöras på ett sätt som tillgodoser 
behovet av insyn och öppenhet samtidigt som det undviker risken att valutgången i 
andra medlemsstater påverkas.

 Åtgärder för att förbättra informationsutbytet om registrerade väljare för att säkerställa 
rättvisa val och undanröja möjligheten att rösta fler gånger.

 Lagstiftningsändringar, där sådana behövs, i syfte att inrätta en oberoende mekanism 
för mediaövervakning med uppgift att bedöma huruvida mediebestämmelserna 
respekteras under valkampanjen.

I sin värdefulla rapport – som förtjänar att noga uppmärksammas – redogör OSSE/ODIHR för 
                                                                                                                                                  
22 september 2009. 
1 Förordning EG nr 2004/2003, ändrad 2007. 



DT\815762SV.doc 17/37 PE441.236v01-00

SV

de många klagomål som framkommit från EU-medborgare som menar att de berövades sin 
rösträtt då de bosatte sig i en annan medlemsstat än den egna. Experterna stöder 
kommissionens ansträngningar att förbättra situationen när det gäller att rösta och att ställa 
upp i val. 

Framställningar

Europaparlamentets framställningsutskott har mottagit ett antal allvarliga klagomål om olika 
aspekter på Europavalen. Många av dem kommer från EU-medborgare nu bosatta i Spanien 
eller Malta som invänder mot att de lokala valmyndigheternas åtgärder (eller, mer vanligtvis, 
brist på åtgärder) innebär att de berövas sin rösträtt. Det har även inkommit klagomål om att 
utländska medborgare hindras från att gå med i politiska partier i sina nya bosättningsländer. 

Vad som framstår som de mest iögonfallande exemplen på diskriminering framkommer i 
framställningar från Lettland och Estland där upp till 20 respektive 12 procent av 
befolkningen tillhör den ryska minoriteten, och i såväl Europaval som andra val betraktas som 
”icke-medborgare”. 

Flera framställare i Italien anser att brottsdömda personer inte bör vara valbara till 
Europaparlamentet. Den allmänna regeln i EU är dock att när väl straff avtjänats eller viten 
betalats föreligger inga ytterligare hinder för rehabilitering, inbegripet deltagande i val. De 
flesta medlemsstater överlåter åt de politiska partierna – och i slutändan åt väljarna – att efter 
eget omdöme avgöra vem som ska bli invald i parlamentet. 

Det kan dock bli möjligt, efter ytterligare utredning, att införa rätten att återkalla invalda 
parlamentsledamöter, varigenom ledamöter som har dömts för brott efter inval i 
Europaparlamentet kan återkallas genom folkomröstning. En sådan ordning skulle vara 
särskilt lämpad i fall av grovt missbruk av offentliga medel.

En framställare ställer frågan varför ärftliga medlemmar av det brittiska överhuset vägras 
rätten att väljas in i Europaparlamentet.1

Framställningar har även inkommit om personer som vägras rätten att rösta a) i val i 
ursprungslandet efter en viss period, eller b) i nationella parlamentsval i det nya 
bosättningslandet. Som nämnts ovan förutsätter en utvidgning av rösträtten i fråga om 
nationella val en ändring i fördraget och är således rätteligen en fråga för ett konvent med 
uppdrag att se över kopplingen mellan EU-medborgarskap och valreform. 

Ett sådant konvent bör även uppmanas att dryfta de övriga frågor som framkommer i 
framställningarna till parlamentet och i OSSE/ODIHR:s rapport. 

Legitimitet och valdeltagande

Europaparlamentet är helt berättigat i sin önskan om en förbättrad ställning i allmänhetens 
ögon så att den nya europeiska politiska sfären uppmärksammas. Det accepterade forumet för 
                                               
1 Svaret på den frågan är, ironiskt nog, att den rest av aristokratin som återstår i överhuset är den enda del av den 
som faktiskt är invald (av den övriga aristokratin). “Life peers” (icke-aristokratiska ledamöter med 
livstidsmedlemskap) är inte invalda och kan inte utträda ur överhuset. 
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den inre marknaden, som fattar beslut om EU:s lagar och budgetar och som ställer den 
verkställande makten till svars. I dag undergrävs sökandet efter politisk legitimitet av den 
fortsatta nedgången i valdeltagandet, av knapphändig rapportering i medierna, av likgiltiga 
politiska partier och även av den latenta avundsjukan från vissa nationella parlament över 
Europaparlamentets växande befogenheter. Det är svårt att inte beklämmas av det faktum att 
valdeltagandet i Europavalen har minskat oavbrutet från 63,0 procent vid 1979 års val till 
43,1 procent vid valen 2009.1

Hur man än ser på det är det minskande valdeltagandet ett mått på ett bristande engagemang 
för den europeiska dagordningen. Det ska dock bemärkas att de övergripande siffrorna på 
valdeltagande döljer stora skillnader länderna emellan som finner sin förklaring i skiftande 
rättliga, historiska och dagsaktuella omständigheter. Hur länge ett land har varit medlem i EU, 
huruvida det förekommer korruption och hur lång tid det återstår till allmänna val är exempel 
på faktorer som kan ha en avgörande inverkan på valdeltagandet.2 Vid 2009 års val var 
valdeltagandet i Luxemburg över 90 procent medan det i Slovakien inte nådde 20 procent. 
Avgörande här är skillnaden mellan valdeltagandet vid nationella val och Europaval: Den 
genomsnittliga skillnaden för EU som helhet vid 2009 års val var 25 procent, vilket betyder 
att av varje tre röstare vid de nationella valen dök bara två upp vid Europavalen. I 
Nederländerna var förhållandet två till en.3

Kan en formell reform av valförfarandena lösa problemet med det låga valdeltagandet? Våra 
kriterier för att initiera en ny reformomgång bör definieras noga. Vi strävar inte efter 
enhetlighet för enhetlighetens egen skull. Vår uppläggning måste vara realistisk när vi tar itu 
med vad som uppfattas som problem på nationell nivå. Metoden att gå successivt fram har av 
nödvändighet fungerat under årens lopp och lett till att många mål som först uttalades av dem 
som grundade unionen under 1950-talet har uppnåtts. Denna reform är troligen inte den sista:
starka parlament anpassar sig ledigt till de föränderliga samhälleliga och politiska 
omständigheterna. I fråga om EU råder det stor ovisshet om takten och skalan i den framtida 
utvidgningen. När den framtida unionens storlek och form är okänd vore det dumdristigt att i 
dag försöka avgöra det slutliga ödet för den parlamentariska demokratin i den postnationella 
eran.

Men vi vet åtminstone tillräckligt om alternativa scenarier för Europas framtid för att kunna 
vara säkra på att ett starkt, vitalt och direktvalt parlament bör – och kommer att – stå i 
centrum för dess styrelseform.

Immunitet och privilegier

Viktiga frågor beträffande protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och 
privilegier återstår att lösa. Detta instrument är ett arv från en tid, nästan femtio år sedan, då 
Europaparlamentets ledamöter också satt som ledamöter i de egna nationella parlamenten, och 
då det onekligen var lämpligt att överlåta åt de nationella myndigheterna att avgöra när och 
hur Europaparlamentets ledamöter skulle undantas från den nationella lagstiftningen. I 
                                               
1 Se bilaga III. 
2 I Belgien, Cypern och Luxemburg är det obligatoriskt att rösta. 
3 Se studien av Richard Rose och Gabriela Borz, Variability in European Parliament Turnout: political causes 
and implications, Studies in Public Policy nr 466, Centre for the Study of Public policy, University of Aberdeen, 
2010.
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samband med den överenskommelse om ledamotsstadgan som ingicks 2005 redogjorde dock 
parlamentet för sin ståndpunkt att protokollet bör moderniseras så att det speglar parlamentets 
nuvarande ställning som en oberoende, direktvald och helt och fullt ansvarig församling. 
Oöverensstämmelser har tidvis uppstått mellan de olika ordningar som medlemsstaterna 
respektive EU åberopar för att pröva ledamöternas mandat, och för att tillsätta vakanta platser, 
och detta har lagt i dagen de faktiska skillnader i ledamöternas rättsliga ställning som råder 
mellan deras respektive hemländer. Parlamentet bör nu ha rätt att vidta åtgärder mot en 
medlemsstat som drar tillbaka en ledamots mandat om den nationella lagstiftningen strider 
mot akten eller Europeiska unionens lagstiftning.

Som led i den överenskommelse om ledamotsstadgan som förhandlades fram gick rådet med 
på att se över vilka konsekvenser stadgan eventuellt kan få för primärrätten. Parlamentet har 
begärt att dess resolution från juni 2003, med förslag om nya bestämmelser om immunitet och 
privilegier för dess ledamöter, bör ligga till grund för en sådan översyn.1 Några framsteg 
härvidlag har hittills inte gjorts. Vad som nu krävs, efter Lissabon, är att dessa viktiga frågor 
blir föremål för ett konvent med uppdrag att dryfta parlamentariska reformer i alla dess
aspekter.

Könsmässig och etnisk obalans

Andelen kvinnliga ledamöter i Europaparlamentet har mer än fördubblats sedan de första 
valen hölls 1979, och uppgår i dag till 35,5 procent av församlingen som helhet. Återigen 
råder det stora skillnader mellan de olika medlemsstaterna. I den parlamentariska församling 
som valdes 2009 är majoriteten av de finska och svenska ledamöterna kvinnor. Mindre än en 
tredjedel av de respektive ledamöterna från Slovenien, Litauen, Irland, Italien, Polen, 
Tjeckien och Luxemburg är kvinnor. Malta har inga kvinnliga ledamöter.2

Vi föreslår inte att kvoter införs för att rätta till obalansen mellan könen. Men de politiska 
partierna bör uppmanas att ha som mål att till 2014 års Europaval utöka den kvinnliga 
representationen i församlingen till minst 40 procent, såsom föreslås av Europarådets 
parlamentariska församling. 

Det ska noteras att nästan alla medlemsstater har förhållandevis fler kvinnliga ledamöter i 
Europaparlamentet än de har i sina respektive nationella parlament. 

När det gäller etniska minoriteter är situationen mycket värre. Det finns mycket få ledamöter i 
Europaparlamentet av asiatiskt eller afrokaribiskt ursprung. Om EU-medborgarskap ska bli en 
realitet för invandrare och deras avkomma måste de politiska partierna se till att föra fram 
ledande kandidater som på ett mer rimligt sätt speglar den etniska sammansättningen. 

Slutsatser

Av diskussionen ovan framgår tydligt att det återstår ett betydande antal viktiga frågor att lösa 
när det gäller valförfarandet som, om de angrips effektivt, skulle göra parlamentsvalet mer 
enhetligt i framtiden än det har varit tidigare och samtidigt föra med sig fördelar i form av 

                                               
1 Se EUT C 68 E, 18.3.2004, ss. 115–126, och EUT C 303 E, 13.12.2006, ss. 830–831. 
2 Se bilaga IV.
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sammanhållning, legitimitet, effektivitet och pluralism.1

Vi har redan uttryckt vår uppfattning att ett konvent om en revidering av valförfarandet är 
både nödvändigt och önskvärt, för att därigenom på ett demokratiskt och övergripande sätt 
kunna dryfta den komplicerade uppsättningen relaterade frågor beträffande rösträtt, 
valdeltagande, sammansättning, privilegier och valsystem. Det vore under alla omständigheter 
nyttigt att, om inte annat, se över de olika nationella valsystem som är i bruk för att kunna 
undanröja de mest uppenbara skillnaderna och avvikelserna.2

Medan ett viktigt syfte med en revidering av valförfarandet måste vara att främja ett ökat 
valdeltagande är vissa förslag att vänta – exempelvis en sänkning av minimiåldern för rösträtt 
– som inte nödvändigtvis skulle främja detta syfte men som inte desto mindre kan vara 
välförtjänta. 

I slutändan är målet att stärka valens europeiska dimension således att den allmänna 
opinionen och medierna kan spela en mer aktiv roll när det gäller att påverka det politiska 
beslutsfattandet om EU:s framtid. Härvidlag kommer de politiska partierna på europeisk nivå 
att spela en avgörande roll. Utan livskraftiga politiska partier på federal nivå saknas ett kritiskt 
kugghjul i det demokratiska maskineriet. Utöver de 751 ledamöter som väljs på sedvanligt vis 
i nationella och regionala valkretsar inför nästa Europaval år 2014 föreslås därför att 
ytterligare 25 ledamöter väljs i en för hela EU enhetlig valkrets. Ansvaret för att välja och 
rangordna kandidater, och att tävla om väljarnas röster, skulle falla på de politiska partierna 
på europeisk nivå. En sådan nyordning skulle gjuta nytt liv i Europavalen och göra 
Europaparlamentet mer representativt – på ett sätt som speglar den ändring i 
Lissabonfördraget som innebär att dess ledamöter numer förutses vara ”företrädare för 
unionens medborgare” och inte längre ”företrädare för folken i de i gemenskapen 
sammanslutna staterna”.3

Det förutses naturligtvis att val av kandidater på den enhetliga EU-listan är frivilligt, varvid 
varje väljare ges en röstsedel för denna lista vid vallokalen. Man kan förvänta sig att intresset 
för denna nya möjlighet att göra sin röst hörd kommer att växa med tiden, allteftersom 
väljarna vänjer sig vid denna nya politiska dimension och de politiska grupperna blir bättre på 
att föra enhetliga kampanjer över hela unionen.

Om syftet är att stärka Europaparlamentets profil som en gränsöverskridande församling är 
det samtidigt viktigt att undvika att skrämma bort väljare genom att endast betona hur stor 
unionen är och det – som många uppfattar det – stora avståndet mellan ”Bryssel” och de 
enskilda medborgarna. Såsom Eurobarometer och andra opinionsunderökningar gång på gång 
har visat kan väljarna knappast beskrivas som välunderrättade om hur EU:s förvaltning 
fungerar. Väljarna tenderar att identifiera sig med sina små valdistrikt. Därtill är de positivt 
inställda till möjligheten att välja mellan att rösta på färdiga partilistor och att markera sina 

                                               
1 Föredraganden är tacksam för stimulans från deltagarna i en workshop om medborgarskap och valförfaranden 
som hölls i Bryssel den 25–26 mars 2008. Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara Hagemann & Simon Hix, 
Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie och Jo Shaw bidrog med rapporter. Dessa rapporter och en sammanfattning 
av diskussionen finns på Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN
2 Se bilaga V. 
3 Artikel 14.2 i EU-fördraget respektive artikel 189 I EG-fördraget. 
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förstaval bland kandidaterna på partilistorna. Åtgärder kan vidtas för att finna 
tillfredsställande lösningar inom båda dessa områden. Vi vill med detta betänkande därför 
föreslå dels att regionala, territoriella valkretsar ska inrättas inom de större medlemsstaterna, 
dels att preferensval genom ett system med halvöppna listor görs obligatoriska.

Detta är de viktigaste förslagen som presenteras i detta betänkande. Syftet är att vidga 
Europaparlamentets demokratiska legitimitet genom att stärka tanken om europeiskt 
medborgarskap. De kommer att ge de politiska partierna på europeisk nivå ett 
existensberättigande som de idag saknar. De kommer därtill att på ett förtjänstfullt sätt 
komplettera de reformer för att främja den representativa och deltagarinriktade demokratin 
som redan inletts genom Lissabonfördraget.

De förslag som presentera i detta betänkande kan därmed summeras enligt följande:

1. En gränsöverskridande valkrets inrättas för ytterligare 25 ledamöter som ska väljas i 
en andra valrunda utifrån en könsmässigt jämställd röstlista med möjlighet att ange 
förstaval.

2. Krav införs på att territoriella valkretsar inrättas på regional basis i de mer 
tätbefolkade medlemsstaterna.

3. Krav införs på preferensval genom ett system med halvöppna listor (där väljarna kan 
rösta för enskilda kandidater i partiernas röstlistor och därmed vända på den av partiet 
bestämda ordningen i listan). 

4. En regelbunden översyn av fördelningen av de 751 platserna under varje valperiod 
genomförs inför kommande val, i tillämpning av principen om degressiv 
proportionalitet och, eventuellt, i överensstämmelse med en ännu inte fastställd 
matematisk formel. 

5. Åtgärder vidtas för att underlätta för EU-medborgare bosatta i en annan medlemsstat 
än den egna att ställa upp och rösta i Europaval. 

6. En EU-valmyndighet inrättas med behörighet att sköta och övervaka valen av 
kandidater på den enhetliga, gränsöverskridande röstlistan och att behandla 
överklaganden.

7. Tiden för Europavalen begränsas till en enda helg för att skapa större dramatik kring 
valen och undvika oskicket att valresultat offentliggörs i förtid. (Detta skulle kräva 
ändringar Irlands, Nederländernas och Förenade kungarikets valordningar.)

8. Tiden för Europavalen flyttas från juni till maj för att underlätta för valförfarandet för 
den nya kommissionen.

9. Förslag framläggs om minimiålder för att rösta och ställa upp i Europaval.

10. Ett enhetligt och övernationellt regelsystem upprättas för ledamöternas privilegier och 
immunitet.



PE441.236v01-00 22/37 DT\815762SV.doc

SV

11. Möjligheten att utvidga elektronisk röstning undersöks i syfte att öka valdeltagandet 
och underlätta röstningen. 

Reformprocessen

Det föreslagna reformpaketet förutsätter nya förfaranden för ett antal av EU:s primära 
rättsinstrument.
a) Införandet av enhetliga EU-listor för de ytterligare 25 ledamöterna förutsätter en ändring 

i artikel 14.2 i EU-fördraget i enlighet med det för fördragen fastställda ordinarie 
ändringsförfarandet, nämligen ett konvent följt av en regeringskonferens varefter 
samtliga medlemsstater ratificerar ändringen.1

b) Samma förfarande gäller vid ändring av protokollet om Europeiska gemenskapernas 
immunitet och privilegier. 

c) En omfördelning av de 751 platserna i tid för nästkommande val förutsätter ett enhetligt 
beslut av Europeiska rådet på förslag av parlamentet och med dess godkännande.

d) För andra delar i det föreslagna valförfarandet krävs en särskild rättsakt antagen genom 
enhälligt beslut av rådet, på förslag av parlamentet och med dess godkännande, och till 
vilket samtliga medlemsstaters parlament ansluter sig.2

Ett sådant särskilt lagstiftningsförfarande kan ta formen av en ändring av akten från 1976, 
såsom föreslås i detta betänkande. En alternativ lösning som kan hävdas erbjuda större insyn 
och öppenhet vore att till fördragen föra ett nytt protokoll om valförfarandet som ersätter den 
ursprungliga lagstiftningen och som inbegriper alla de olika delar av primärrätten som 
diskuteras ovan.

När väl de grundläggande reformer som förslås här har genomförts kommer det i sinom tid att 
behövas tillämpningsföreskrifter, exempelvis för att inrätta den nya EU-valmyndigheten. 
Reformerna kommer att få budgetmässiga konsekvenser för såväl EU som de enskilda 
medlemsstaterna.

Även om olika instrument och förfaranden måste tillgripas utgör reformerna ett enhetligt 
åtgärdspaket och bör behandlas som en helhet. Lyckligtvis utgör konventformatet en perfekt 
mekanism för övergripande överläggningar om en rad förhållandevis komplicerade frågor 
med viktiga konsekvenser för såväl nationell lagstiftning som de konstitutionella aspekterna.

Ett konvent erbjuder goda möjligheter inte bara för att engagera Europeiska rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten i en viktig och givande debatt om 
parlamentariska reformer, utan även för att inbjuda till ett bredare samråd med företrädare för 
politiska partier, universitetsvärlden, valförrättare, icke-statliga organisationer m.fl. 

Det vore lämpligt om parlamentet, då det förelägger rådet sina förslag till fördragsändringar, 

                                               
1 Artikel 48 punkterna 2, 3 och 4 i EU-fördraget. 
2 Artikel 223.1 i EUF-fördraget.
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samtidigt anger att det kräver att ett konvent anordnas. 

Tidsplanen är självskriven: juli–september 2010: parlamentet godkänner förslagen; oktober–
december: Europeiska rådet fattar beslut om att sammankalla ett konvent; våren och 
sommaren 2011: konventet anordnas, följt av en regeringskonferens; senast juni 2012: 
ratificering av medlemsstaterna och Europaparlamentets godkännande, följt av 
tillämpningsföreskrifter; senast maj 2013: beslut om omfördelning av plaster, i tid för 
Europaval enligt det nya valförfarandet i början av maj 2014.
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BILAGA I TILL MOTIVERINGEN: Resolution om utarbetandet av ett förslag till 
ett valsystem som omfattar gemensamma principer för val av 

Europaparlamentets ledamöter (Anastassopoulos betänkande)1

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av resolutionsförslaget från de Vries om ett enhetligt valsystem vid val av 
Europaparlamentets ledamöter (B4-0723/96),

– med beaktande av sina betänkanden om en enhetligt valordning och i synnerhet 
resolutionerna av den 10 oktober 19912 och den 10 mars 19933,

– med beaktande av rättsakten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, 
som utgör en bilaga till rådets beslut av den 20 september 1976,

– med beaktande av den tyska regeringens förslag av den 22 oktober 1996 under 
regeringskonferensen om en enhetlig valordning, där de viktigaste delarna i resolutionen 
av den 10 mars 1993 togs upp,

– med beaktande av artikel 138.3 i EG-fördraget och den ändring som införs i och med 
Amsterdamfördraget,

– med beaktande av artikel 148 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för institutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt (A4-0212/98), och av följande skäl:

A. I och med Amsterdamfördraget införs begreppet ”principer som är gemensamma för alla 
medlemsstater” och man följer därmed den linje som Europaparlamentet angav redan i 
den resolution som antogs av parlamentet den 10 mars 1993, i vilken man inte 
uttryckligen föreslog ett enhetligt valförfarande utan endast allmänna riktlinjer.

B. Den brittiska regeringen lade inför det brittiska parlamentet fram ett lagförslag om att 
införa en regional och proportionell valmetod för valet till Europaparlamentet från och 
med 1999.

C. De nya medlemsskapsförhandlingarna kommer troligtvis att leda till tio nya medlemmar i 
Europeiska unionen.

D. Bland medlemsstaterna råder stor enighet om fastställandet av ett antal gemensamma 
principer.

                                               
1 Antagna texter, 15.7.1998; EGT C 292, 21.9.1998.
2 EGT C 280, 28.10.1991, s. 141.
3 EGT C 115, 26.4.1993, s. 121.
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E. Dessa principer ska i första hand genomföras på nationell nivå i en folkens och staternas 
union, och antalet ledamöter som ska väljas i varje medlemsstat ska säkerställa att folken 
i staterna som slutit sig samman i gemenskapen representeras på ett korrekt sätt.

1. Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som ingicks under 
regeringskonferensen om att fastställa ett antal gemensamma principer, och är övertygat 
om att vissa bestämmelser kan träda i kraft redan vid nästa val till Europaparlamentet, i 
synnerhet vad gäller fastställandet av en nedre procentspärr, oförenlighet och åtgärder för 
att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, medan en stegvis förändring är 
lämpligare i andra fall.

2. Europaparlamentet anser att det råder stor enighet om införandet av det proportionella 
systemet, som därför bör införas i gemenskapens valsystem.

3. Europaparlamentet konstaterar att införandet av ett valsystem med geografiska valkretsar 
inte kan genomföras på ett enhetligt sätt och att man bör fastställa valkretsarna på 
grundval av de olika medlemsstaternas respektive befolkningsmängd, men betonar att ett 
system med territoriella valkretsar inte får påverka principen om proportionella val enligt 
artikel 2 i förslaget till rättsakt.

4. Europaparlamentet anser att ett visst antal procent av mandaten skulle kunna fördelas 
enligt den proportionella valmetoden inom ramen för en gemensam valkrets för alla 
medlemsstaternas territorium för att en gemenskapspolitisk medvetenhet och 
gemenskapspolitiska partier ska kunna utvecklas.

5. Europaparlamentet konstaterar att det bör vara frivilligt att fastställa en nedre 
procentspärr, och att denna spärr i vilket fall som helst inte bör överstiga 5 procent av de 
avlagda rösterna på nationell nivå.

6. Europaparlamentet tar hänsyn till att förslagsrumsvotering medför ökat valdeltagande, 
men anser att det bör vara upp till medlemsstaterna att välja om de vill tillämpa 
förslagsrumsvotering eller ej.

7. Europaparlamentet anser att jämställdheten mellan män och kvinnor måste beaktas vid 
upprättande av europeiska listor, och att det först och främst är de politiska partierna som 
ska genomföra detta.

8. Europaparlamentet föreslår att valet till Europaparlamentet ska hållas någon gång under 
maj månad, för att på så sätt möjliggöra ett så stort valdeltagande som möjligt genom att 
undvika att valet hålls under skolornas sommarlov som börjar i början av juni i många av 
medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet rekommenderar att antalet valdagar reduceras i så stor utsträckning 
som möjligt i syfte att komma överens om en enda dag, eller om det är omöjligt, 
maximalt två dagar, till exempel en lördag och söndag.

10. Europaparlamentet begär att rådet behandlar förslaget nedan och antar det snarast möjligt 
så att det kan träda i kraft så snart som möjligt.
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11. Europaparlamentet uppdrar åt sin talman att vidarebefordra denna resolution samt det 
bifogade förslaget till rättsakt till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament 
och regeringar.
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BILAGA II TILL MOTIVERINGEN: Fördelning av platser (2009–2014)
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EP Seats degressive proportionality
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BILAGA III TILL MOTIVERINGEN: Europaparlamentet – valdeltagande (1979–2009)
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BILAGA IV TILL MOTIVERINGEN: Bristande jämställdhet
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BILAGA V TILL MOTIVERINGEN: Europaparlamentet – nuvarande valförfarande i medlemsstaterna

Valkretsar Personval Fördelning av 
platser

Tröskel Rösträtt Kandidatur Nominering av kandidater Valdag

ÖSTERRIKE En enda nationell 
valkrets

Ja D’Hondt 4 procent Ålder: 16
- Registrerade EU-
medborgare

Ålder: 18
- Registrerade EU-
medborgare

Avgift på 3 600 euro per 
lista.
En kandidat måste stödjas 
av tre parlamentsledamöter, 
en Europaparlaments-
ledamot eller 
2 600 registrerade väljare

Söndag

BELGIEN Tre språkliga val-
församlingar (en 
nederländskspråkig, 
en franskspråkig 
och en tyskspråkig) 
och fyra regionala 
valkretsar:
1. Flandern 
(flamländsk val-
församling).
2. Vallonien (fransk 
valförsamling).
3. Brussels-Hal-
Vilvorde (BHV) 
(flamländsk eller 
fransk val-
församling).
4. Två kantoner 
(tysk valförsamling).

Ja D’Hondt Nej Ålder: 18 
- Registrerade EU-
medborgare
- Belgiska 
medborgare som är 
bosatta i andra 
medlemsstater 
(belgiska 
medborgare bosatta 
utanför EU får inte 
rösta i val till 
Europaparlamentet)
- Röstning är 
obligatoriskt:
valskolk bötfälls

Ålder: 21
- Registrerade EU-
medborgare
- Måste tala relevant 
språk för 
valförsamlingen

Godkännande av 
kandidater:
- Av fem belgiska 
parlamentsledamöter som 
tillhör berörd språkgrupp.
- Av 5 000 registrerade 
väljare i Vallonien, Flandern 
och BHV.
- Av 200 väljare 
registrerade i den 
tyskspråkiga valkretsen.

Söndag
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Valkretsar Personval Fördelning av 
platser

Tröskel Rösträtt Kandidatur Nominering av kandidater Valdag

BULGARIEN En enda nationell 
valkrets

Ja Hare-Niemeyer Nej Ålder: 18 
- EU-medborgare 
som varit bosatta i 
tre månader eller i 
en annan 
medlemsstat

Ålder: 21
- EU-medborgare 
som varit bosatta i två 
år eller i en annan 
EU-medlemsstat

- Enskilda behöver 
10 000 underskrifter och 
betala en avgift på 
10 000 leva (5 100 euro)
- Politiska partier behöver 
15 000 underskrifter och 
betala en avgift på 
15 000 leva (7 700 euro)
- Koalitioner behöver 
20 000 underskrifter och 
betala en avgift på 
20 000 leva (10 250 euro)

Söndag

CYPERN En enda nationell 
valkrets

Nej D’Hondt / Droop Nej Ålder: 18 
- Cyperns 
medborgare och 
EU-medborgare som 
var bosatta 
sex månader före 
valet
- Särskild röstlängd
- Att rösta är 
obligatoriskt (men 
inget straff)

Ålder: 25 Söndag

TJECKIEN En enda nationell 
valkrets

Ja: varje 
väljare har två 
röster. För att 
bli vald krävs 
5 procent av 
rösterna för 
kandidatens 
parti

D’Hondt 5 procent Ålder: 18 
- EU-medborgare 
som varit bosatta i 
45 dagar

Ålder: 21
- EU-medborgare 
som varit bosatta i 
45 dagar

- Endast politiska partier 
eller koalitioner får 
nominera kandidater
- Avgift 15 000 tjeckiska 
kronor (585 euro)

Fredag 
och lördag
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Valkretsar Personval Fördelning av 
platser

Tröskel Rösträtt Kandidatur Nominering av kandidater Valdag

DANMARK En enda nationell 
valkrets

Nej D’Hondt Nej Ålder: 18 
- Danska 
medborgare som är 
fast bosatta inom EU
- Registrerade 
EU-medborgare

Ålder: 18
- Alla som har rösträtt 
i valet till Europa-
parlamentet

- Partier som är 
representerade i Folketinget 
eller Europaparlamentet
- Nya partier behöver 
underskrifter från väljare 
motsvarande minst 
2 procent av rösterna i 
senaste Folketingsvalet

Ingen fast 
dag

ESTLAND En enda nationell 
valkrets

Nej D’Hondt Ålder: 18 Ålder: 21 - Registrerade politiska 
partier lämnar in listor
- En deposition på fem 
gånger minimimånadslönen

Söndag

FINLAND En enda nationell 
valkrets

Ja D’Hondt Nej Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

- Politiska partier eller 
väljarsammanslutningar 
(med minst 2 000 personer) 
nominerar kandidater

Söndag

FRANKRIKE Åtta regionala 
valkretsar

Nej D’Hondt 5 procent Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

Ålder: 23
- Registrerade 
EU-medborgare

- Jämlik könsfördelning Söndag

TYSKLAND En enda nationell 
valkrets – men 
ledamöterna väljs 
från delstatliga eller 
federala listor

Nej Sainte-Laguë
(enligt lagändring 
den 17 mars 2008;
BGBl. I, s. 394)

5 procent Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

Ålder: 18
- Registrerade 
EU-medborgare

- Listor lämnas in av 
politiska partier etablerade 
inom EU
- Federala listan: partier 
med färre än fem 
representanter i 
Europaparlamentet, 
Bundestag eller 
delstatsparlament behöver 
4 000 underskrifter

Söndag
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Valkretsar Personval Fördelning av 
platser

Tröskel Rösträtt Kandidatur Nominering av kandidater Valdag

Delstatslista:
2 000 underskrifter krävs

GREKLAND En enda nationell 
valkrets

Nej Variant av Hare 3 procent Ålder: 18 Ålder: 21 - Listor lämnas in av 
politiska partier eller 
koalitioner

Söndag

UNGERN En enda nationell 
valkrets

Nej D’Hondt 5 procent Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

Ålder: 18 
- Alla väljare har rätt 
att ställa upp som 
kandidater på 
partilistorna

- Listor lämnas in av 
registrerade partier och 
20 000 underskrifter (en 
väljare kan bara godkänna 
en lista)

Söndag

IRLAND Fyra regionala 
valkretsar

ja Enkel överförbar 
röst

Nej Ålder: 18 Ålder: 21 - Listor som lämnas in av 
registrerade politiska partier
- Oberoende kandidater 
behöver 60 underskrifter av 
personer i vallängden och 
från samma valkrets

Fredag

ITALIEN
(under översyn)

Fem regionala 
valkretsar

Ja – och röster 
kan överföras 
från en 
valkrets till en 
annan

Hare Nej Ålder: 18
- Registrerade 
EU-medborgare
- Italienska 
medborgare i andra 
EU-stater får rösta 
på italienska 
konsulat eller per 

Ålder: 25
- Registrerade 
EU-medborgare

- Individuella nomineringar 
kräver 30 000 underskrifter, 
varav10 procent måste 
komma från varje delregion 
i valkretsen
- Politiska partier och 
grupper med minst en plats 
i Europaparlamentet eller 

Lördag/ 
söndag
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Valkretsar Personval Fördelning av 
platser

Tröskel Rösträtt Kandidatur Nominering av kandidater Valdag

post. Italienska 
medborgare utanför 
EU om de 
återvänder för att 
rösta i Italien
- Röstning är inte 
obligatoriskt men en 
medborgerlig plikt

Italiens parlament kan 
lämna in listor utan 
underskrifter

LETTLAND En enda nationell 
valkrets

Nej Sainte-Laguë Nej Ålder: 18 Ålder: 21 - Listor som lämnas in av 
registrerade politiska partier
- Deponering av 1 000 lats 
(1 450 euro)

Lördag

LITAUEN En enda nationell 
valkrets

Ja Hare-Niemeyer 5 procent Ålder: 18 Ålder: 21 - Endast politiska partier 
kan nominera kandidater

Söndag

LUXEMBURG En enda nationell 
valkrets

Ja – varje 
röstande har 6 
röster

D’Hondt / 
Hagenbach-
Bischoff

Nej Ålder: 18
- EU-medborgare 
som varit bosatta i 
fem år;
- Röstning är 
obligatoriskt

Ålder: 18
- EU-medborgare 
som varit bosatta i 
fem år

- Listor måste ha 
250 underskrifter av 
registrerade väljare eller av 
en ledamot av 
Europaparlamentet eller av 
ledamöter av 
deputeradekammaren
- Listor måste bestå av en 
majoritet av luxemburgska 
medborgare

Söndag

MALTA En enda nationell 
valkrets

Ja Enkel överförbar 
röst

Nej Ålder: 18 Ålder: 18 - Deponering av 
40 maltesiska pund 
(95 euro) (återbetalas om 
10 procent av rösterna 
erhålls)

Lördag

NEDER-
LÄNDERNA

En enda nationell 
valkrets

Ja D’Hondt Nej Ålder: 18 
- Registrerade 

Ålder: 18 
- Registrerade 

- Partier som inte är 
representerade i 

Torsdag
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Valkretsar Personval Fördelning av 
platser

Tröskel Rösträtt Kandidatur Nominering av kandidater Valdag

EU-medborgare EU-medborgare Europaparlamentet 
deponerar 450 euro
- Listor måste åtföljas av 
underskrifter från minst 
30 väljare

POLEN Tretton regionala 
valkretsar

Nej D’Hondt / Hare-
Niemeyer

5 procent Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

Ålder: 21
- Registrerade 
EU-medborgare som 
har varit bosatta i fem 
år

- Listor måste ha minst fem 
namn och 
10 000 underskrifter av 
väljare i berörd valkrets

Söndag

PORTUGAL En enda nationell 
valkrets

Nej D’Hondt Nej Ålder: 18 Ålder: 18 - Listor måste innehålla lika 
många kandidater som 
antalet ledamöter som ska 
väljas plus 3–8 ersättare

Söndag

RUMÄNIEN En enda nationell 
valkrets

Nej D’Hondt 5 procent Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

Ålder: 23 
- Registrerade 
EU-medborgare

- Listor måste ha 
200 000 underskrifter, 
oberoende kandidater 
100 000

Söndag

SLOVAKIEN En enda nationell 
valkrets

Ja Droop 5 procent Ålder: 18 
- Registrerade och 
bofasta 
EU-medborgare som 
är närvarande på 
valdagen

Ålder: 21 
- Registrerade 
EU-medborgare

- Politiska partier deponerar 
50 000 kronor(1 510 euro)

Lördag

SLOVENIEN En enda nationell 
valkrets

Ja D’Hondt 4 procent Ålder: 18 Ålder: 18 - Politiska partier lämnar 
listor som stöds av fyra 
medlemmar av 
nationalförsamlingen eller 
minst 1 000 väljare
- Oberoende kandidater 

Söndag
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Valkretsar Personval Fördelning av 
platser

Tröskel Rösträtt Kandidatur Nominering av kandidater Valdag

som stöds genom 
3 000 underskrifter

SPANIEN En enda nationell 
valkrets

Nej D’Hondt Nej Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare

- Partier eller koalitioner 
lämnar in listor med 
15 000 underskrifter från 
väljare eller valda 
representanter

Söndag

SVERIGE En enda nationell 
valkrets

Ja Sainte-Lagüe Partierna 
måste få 
4 procent;
kandidater 
måste få 
5 procent 
av totala 
antalet 
röster på 
sitt parti

Ålder: 18 
- Registrerade EU 
medborgare

Ålder: 18 
- Alla röstberättigade 
har rätt att ställa upp I 
valet

- Inga villkor Söndag

FÖRENADE 
KUNGARIKET

Tolv regionala 
valkretsar

Storbritannien:
Nej

Nordirland: Ja

Storbritannien:
D’Hondt;

Nordirland: Enkel 
överförbar röst

Nej Ålder: 18 
- Registrerade 
EU-medborgare, 
bosatta i minst ett år

Ålder: 21
- Registrerade 
EU-medborgare, 
bosatta I minst ett år

- Deponering av 5 000 pund 
(6 750 euro)
- Nomineringar i valkretsar 
måste stödjas av 30 väljare

Torsdag

Valutakurser februari 2008


