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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til ændring af akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet
(2009/2134(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-
Parlamentet, knyttet som bilag til Rådets afgørelse af 20. september 1976, som ændret1, 
særlig artikel 14,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om valgmåden for valg til Europa-Parlamentet, 
særlig beslutning af 15. juli 19982,

– der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om Europa-Parlamentets 
sammensætning3,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd den 14. 
december 2007,

– der henviser til sin beslutning af 6. maj 2010 om udkast til protokol om ændring af 
protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser vedrørende Europa-Parlamentets 
sammensætning for resten af valgperioden 2009-2014: Europa-Parlamentets udtalelse 
(EU-traktatens artikel 48, stk. 3)4,

– der henviser til artikel 39 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til artikel 9, 10, 14, stk. 2, og 48, stk. 2, 3 og 4, og 51 i traktaten om 
oprettelse af Den Europæiske Union (TEU), til artikel 22, 223, 225 og 343 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og til artikel 3 i protokol (nr. 2) om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 

– der henviser til protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og 
immuniteter,

– der henviser til Kommissionen forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 
93/109/EF af 6. december 1993, for så vidt angår nærmere regler for valgret og 
valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en 
medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (KOM(2006)0791),

– der henviser til forretningsordenens artikel 41, 48, stk. 3, 70, 74a og 175,

                                               
1 Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets 
afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, 
Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1). Se bilag 1.
2 EFT C 292 af 21.9.1998, s. 66.
3 EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 132.
4 EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 78..
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– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-
0176/2011),

– der henviser til anden betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-
0000/2011),

der tager følgende i betragtning:

A. Parlamentet har ret til at tage initiativ til revidering af sin egen valgmåde og til at 
godkende denne,

B. Parlamentet har ret til at tage initiativ til at ændre sin sammensætning og til at godkende 
denne,

C. Parlamentet har ret til at tage initiativ til en ændring af traktaterne,

D. Parlamentet er blevet valgt ved almindelige direkte valg hvert femte år siden 1979, og dets 
beføjelser og indflydelse er lige siden blevet stadig større, navnlig som følge af 
Lissabontraktatens ikrafttræden,

E. Lissabontraktaten ændrede Europa-Parlamentets medlemmers mandat, idet den gjorde 
dem til direkte repræsentanter for Unionens borgere1, 

F. selv om der ikke er opnået enighed om en ensartet valgmåde, har der kunnet konstateres 
en gradvis indbyrdes tilnærmelse mellem valgsystemerne i perioden efter 1979, navnlig 
takket være den generelle indførelse af forholdstalsvalg i 1999, fastlæggelsen af statutten 
for politiske partier på EU-plan2 og afskaffelsen af dobbeltmandat3,

G. unionsborgerskabsbegrebet, der formelt blev indført i den konstitutionelle orden ved 
Maastrichttraktaten i 1993, omfattede retten til på visse betingelser at deltage i valg til 
Europa-Parlamentet og kommunale valg i andre medlemsstater end ens egen, og Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der nu har bindende 
retsgyldighed i henhold til Lissabontraktaten, har styrket denne ret og andre borgerlige 
rettigheder,

H. Parlamentets demokratiske funktion nyder imidlertid fortsat kun begrænset anerkendelse i 
befolkningen, de politiske partier på europæisk plan er stadig i den tidlige udviklingsfase, 
valgkampagnerne er stadig mere nationale end europæiske, og mediedækningen af 
Parlamentets arbejde er uregelmæssig,

I. den samlede valgdeltagelse ved valgene til Europa-Parlamentet er faldet støt fra 63 % i 
1979 til 43 % i 2009,

J. det antal unionsborgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat end deres egen og 
stemmer ved valg til Europa-Parlamentet, er lavt, og det er et fåtal, der stiller op til valg til 

                                               
1 Artikel 10, stk. 2, og artikel 14, stk. 2, TEU.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og 
finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).
3 Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom, artikel 1, nr. 7, litra b).
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Europa-Parlamentet; der gælder forskellige opholdskrav fra stat til stat for opnåelse af 
stemmeret, og det tidsrum, efter hvilket staternes egne statsborgere med bopæl andetsteds 
i EU fratages retten til at stemme i deres oprindelige hjemland, varierer ligeledes; 
derudover er udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om statsborgere fra 
andre medlemsstater, som er blevet optaget på valglisten eller har ladet sig opstille, ikke 
effektiv,

K. selv om medlemsstaterne har en betydelig skønsmargen, når de fastlægger, hvem der kan 
stemme ved valg til Europa-Parlamentet, er de i henhold til Domstolens retspraksis ikke 
desto mindre forpligtede til at respektere de generelle principper i unionsretten og ikke 
behandle forskellige kategorier af unionsborgere, som befinder sig i samme situation, på 
en sådan måde, at der gøres forskel på dem1; ligeledes forholder det sig sådan, at selv om 
hver stat selv kan fastsætte betingelserne for opnåelse eller fortabelse af statsborgerskab, 
må den samtidig tage hensyn til status vedrørende unionsborgerskabet2,

L. Rådet har stadig ikke afsluttet sin behandling af de forslag, Kommissionen har forelagt 
med henblik på at gøre det lettere for unionsborgere, der er bosiddende i en anden 
medlemsstat end deres egen, at deltage i valgene3,

M. antallet af kvindelige MEP'er udgør nu 35 procent; der bør gøres en indsats for yderligere 
at formindske den kønsmæssige ubalance i Parlamentet, navnlig i visse medlemsstater,

N. Parlamentet har indtrængende opfordret Rådet til at fremrykke valgdagen til maj måned, 
så Parlamentet kan konstituere sig tidligere og få valgt den nye kommissionsformand og 
for at undgå sammenfald med sommerferiestarten i en række medlemsstater4,

O. Lissabontraktaten bemyndiger og forpligter Europa-Parlamentet til at tage initiativ til en 
afgørelse om omfordeling af pladserne mellem medlemsstaterne under hensyntagen til 
begrænsningerne i henseende til spærregrænse, loft og samlet størrelse og til princippet 
om degressiv proportionalitet; Parlamentet har tidligere besluttet at rette op på de 
historiske uligheder vedrørende mandatfordelingen og at tilpasse sin sammensætning 
regelmæssigt for at afspejle ændringer i Unionens demografiske sammensætning og 
medlemsskare5; det finder det desuden vigtigt, at der i Parlamentets sammensætning gives 
udtryk for pluralitet mellem partier og solidaritet mellem stater;

P. Kroatiens tiltrædelse vil under alle omstændigheder udløse en omfordeling af pladser i 
Europa-Parlamentet ved det næste valg i 2014,

                                               
1 Domstolens domme af 12. september 2006 i sag C-145/04 Spanien mod Det Forenede Kongerige [2006], sml. 
I-7917 (vedrørende Gibraltar), og sag C-300/04 Eman og Sevinger mod College van burgemeester en 
wethouders van Den Haag [2006], sml. I-8055 (vedrørende Aruba).
2 Domstolens dom af 2. marts 2010 i sag C-135/08 Rottmann mod Freistaat Bayern: dom af 2. marts 2010 (EUT 
C 113 af 1.5.2010, s. 4).
3 Se Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og 
valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34) og Parlamentets holdning af 26. september 2007 om forslag til 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/109/EF (EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 193).
4 Som foreslået i Parlamentets beslutning af 1. december 2005 om proceduren for Europa-Parlamentets 
godkendelse af Kommissionen (EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 137).
5 Beslutning af 11. oktober 2007 om Europa-Parlamentets sammensætning (EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 132) 
(betænkning af Lamassoure og Severin). 
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Q. Parlamentet mangler en selvstændig ordning for regulering af medlemmernes retlige 
privilegier og immuniteter; Rådet har tidligere indvilget i at behandle Parlamentets 
anmodning om at revidere protokollen fra 1965 vedrørende privilegier og immuniteter, 
når medlemmernes statut var blevet vedtaget1,

R. på trods af, at Rådet tidligere havde indvilget i løbende at revidere 1976-akten, blev 
Parlamentets sidste formelle revision af valgmåden iværksat så langt tilbage som i 19982,

S. valgmåden for valg til Europa-Parlamentet skal fastholde praksis med frie, retfærdige og 
hemmelige valg, opnå generel proportionalitet i repræsentationen og være holdbar og 
forståelig,

T. valgmåden for valg til Europa-Parlamentet er et kompromis mellem det demokratiske 
princip om lighed ("én mand, én stemme") og det internationale retsprincip om lighed 
mellem stater, og traktaten om Den Europæiske Union fastsætter princippet om lighed 
mellem unionsborgerne og forbyder forskelsbehandling på grundlag af nationalitet,

U. revideringen af valgmåden skal også respektere nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet og bør ikke tilstræbe at indføre ensartethed for ensartethedens 
skyld,

V. Parlamentet har tidligere besluttet at undersøge mulighederne for at vælge nogle MEP'er 
på fælleseuropæiske lister, eftersom dette ville bibringe kampagnen en ægte europæisk 
dimension, navnlig ved at overdrage en central rolle til de europæiske politiske partier3,

W. ligestilling i forbindelse med valg skal forblive det overordnede princip, hvis der indføres 
fælleseuropæiske lister; MEP’erne bør derfor fortsat have samme status, uanset om de er 
valgt på fælleseuropæiske, nationale eller regionale lister;

X. traktaten om Den Europæiske Union foreskriver, at "Politiske partier på europæisk plan 
bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes 
vilje"4; med henblik herpå har Parlamentet i sin beslutning af 6. april 2011 om 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske 
partier på europæisk plan5 opfordret Kommissionen til at fremsætte forslag til en fælles 
EU-status for europæiske politiske partier og deres fonde,

1. beslutter at revidere valgmåden i god tid forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014 
med det formål at øge Parlamentets legitimitet og effektivitet ved at styrke EU's 
demokratiske dimension og ved at sørge for en rimeligere fordeling af pladserne blandt 
medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne;

                                               
1 Erklæring af 3. juni 2005 fra medlemsstaternes repræsentanter forsamlet i Rådet.
2 Rådet fandt i sin erklæring 6151/02 af 22. februar 2002, "at bestemmelserne i denne akt bør tages op til fornyet 
behandling, inden det andet valg til Europa-Parlamentet, som finder sted, efter at ændringerne af akten fra 1976, 
der er emnet for nærværende afgørelse, er trådt i kraft" – dvs. inden 2009.
3 Senest i sin ovennævnte beslutning af 11. oktober 2007 om Europa-Parlamentets sammensætning (EUT C 227 
E af 4.9.2008, s. 132)(betænkning af Lamassoure og Severin).
4 Artikel 10, stk. 4, i TEU.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0143.
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2. foreslår, at der vælges 25 MEP'er i en fælles valgkreds bestående af hele Den Europæiske 
Unions område; fælleseuropæiske lister ville blive sammensat af kandidater fra mindst en 
tredjedel af medlemsstaterne og ville kunne sikre en passende repræsentation af mænd og 
kvinder; hver vælger ville ud over sin stemme på den nationale eller regionale liste kunne 
afgive én stemme på EU-listen, og pladserne ville blive fordelt uden en spærregrænse 
efter D'Hondt-metoden; foreslår endvidere, at der etableres en valgmyndighed på EU-
plan, som skal have til opgave at forestå afviklingen af valget af kandidater fra den 
fælleseuropæiske liste og at prøve valget af medlemmer valgt på denne liste;

3. konstaterer, at det er nødvendigt løbende at revidere udgifterne til Parlamentet og valg til 
Parlamentet, og opfordrer til, at de relevante reformer i vid udstrækning gennemføres 
inden for den nuværende budgetramme1; 

4. i) beslutter, at Parlamentet forud for hvert valg vil forelægge et forslag til afgørelse om 
omfordeling blandt medlemsstaterne af de 751 pladser, såfremt dette er objektivt 
begrundet på baggrund af tal opstillet af Eurostat; denne afgørelse bør vedtages inden 
udgangen af det fjerde kalenderår i valgperioden,

ii) foreslår, at der indledes en dialog med Det Europæiske Råd for at undersøge 
muligheden for at nå frem til en aftale om en varig og gennemsigtig matematisk formel for 
fordelingen af pladser i Parlamentet, som overholder de kriterier, der er fastlagt i 
traktaterne, og principperne om pluralitet mellem politiske partier og solidaritet mellem 
medlemsstaterne;

5. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til forordning om forbedring af 
sammenhængen mellem og sammenligneligheden af befolkningsoplysninger fra 
medlemsstaterne;

6. beslutter, at tidspunktet for valget til Europa-Parlamentet rykkes frem fra juni til maj;

7. opfordrer medlemsstaterne og de politiske partier til at fremme en bedre repræsentation af 
kvindelige kandidater og kandidater fra minoriteter; mener, at det er vigtigt for Unionens 
legitimitet, at Parlamentets sammensætning afspejler de europæiske befolkningers 
mangfoldighed;

8. understreger betydningen af at sikre, at politiske partier overholder de demokratiske 
principper ved udvælgelsen af kandidater på både fælleseuropæisk og nationalt plan;

9. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere bestræbelserne på at 
hjælpe EU-borgere, der er bosiddende i en anden stat end deres egen, til at deltage i valg 
til Europa-Parlamentet i den stat, hvor de er bosiddende; anmoder i denne forbindelse 
Kommissionen om at forelægge et nyt forslag om ændring af direktiv 93/109/EF;

10. gentager sin mangeårige anmodning om, at protokollen fra 1965 vedrørende privilegier og 
immuniteter ændres med henblik på at indføre en ensartet supranational ordning for 

                                               
1 Den gennemsnitlige månedlige direkte betaling til MEP'er i 2011, herunder løn før skat, forsikring, 
lægeudgifter, godtgørelse for generelle udgifter, uddannelse, rejser og dagpenge, beløber sig til EUR 24 298. 
Den gennemsnitlige indirekte betaling for parlamentarisk assistance beløber sig til EUR 17 283. 
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medlemmerne af Europa-Parlamentet1, og forelægger Rådet de i bilag II indeholdte 
ændringsforslag;

11. i) opfordrer til, at der indledes en dialog med Rådet, med deltagelse af Kommissionen, 
om de i denne beslutning rejste spørgsmål og om ethvert andet spørgsmål vedrørende 
parlamentets valgprocedure2; konstaterer, at det er nødvendigt at nå til enighed om navnlig 
tidspunktet for reformer, Parlamentets samlede størrelse og fordelingen af pladser inden 
for dets rammer (herunder en juridisk definition af degressiv proportionalitet) samt om det 
afstemningssystem, der skal finde anvendelse på den fælleseuropæiske valgkreds,

(ii) pålægger sin formand i samarbejde med formanden for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, ordføreren og repræsentanter for de politiske grupper, der er udpeget af 
Formandskonferencen, at indlede denne dialog med Rådet; 

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2006 om ændring af protokollen om privilegier og immuniteter (EUT 
C 303 E af 13.12.2006, s. 830), hvori Parlamentet bekræftede sin hensigt om at anvende medlemmernes statut 
som et delvist grundlag for den foreslåede revision (Europa-Parlamentets afgørelse af 3. juni 2003 om vedtagelse 
af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 115)).
2 F.eks. minimumsalderen for vælgere og kandidater, valgs prøvelse, besættelse af ledige mandater, lofter for 
udgifter til valgkampagner og spærregrænser. 
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BILAG I - Konsolideret udgave af akten om almindelige direkte valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet som bilag til Rådets afgørelse 

af 20. september 1976, og senere ændringer heraf

AKT1

om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet

Artikel 1

1. I samtlige medlemsstater vælges medlemmerne af Europa-Parlamentet efter 
forholdstalsmetoden ved listevalg eller en metode med overførsel af overskydende stemmer.

2. Medlemsstaterne kan tillade præferencelistevalg i overensstemmelse med procedurer, 
som de fastsætter.

3. Valgene er almindelige, direkte, frie og hemmelige.

Artikel 2

Medlemsstaterne kan på grundlag af deres særlige nationale forhold oprette valgkredse med 
henblik på valg til Europa-Parlamentet eller foretage andre valgmæssige underopdelinger, 
uden at dette generelt berører valgmetodens forholdstalskarakter.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan fastsætte en spærregrænse for tildeling af mandater. Denne 
spærregrænse må på nationalt plan højst udgøre 5 % af de afgivne stemmer.

Artikel 4

Hver enkelt medlemsstat kan fastsætte et loft for valgkandidaternes udgifter til gennemførelse 
af valgkampagner.

Artikel 5

1. Den femårige periode, for hvilken medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges, 
begynder ved åbningen af den første session efter hvert valg.

Den kan forlænges eller afkortes i henhold til artikel 11, stk. 2, andet afsnit.
                                               
1 NB: Dette dokument er en konsolidering, der er udarbejdet af Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste på 
grundlag af akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet (EFT L 278 af 
8.10.1976, s. 5), som ændret ved afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF om ændring af akten om almindelige 
direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom 
af 20. september 1976 (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15), og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni 
og af 23. september 2002 (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1). Denne konsolidering adskiller sig fra den 
konsoliderede udgave, som er udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor (CONSLEG. 
1976X1008-23/09/2002), i følgende to henseender: Der er indføjet et nyt led i artikel 7, stk. 1, "- medlem af 
Regionsudvalget", jf. artikel 5 i Amsterdamtraktaten (EFT C 340 af 10.11.1997), og artiklerne er omnummereret 
i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i afgørelse 2002/772/EF, Euratom.
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2. Europa-Parlaments-medlemmernes mandater begynder og ophører samtidig med den i 
stk. 1 nævnte periode.

Artikel 6

1. Medlemmerne af Europa-Parlamentet stemmer individuelt og personligt. De er ikke 
bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat.

2. Europa-Parlamentets medlemmer nyder godt af de privilegier og immuniteter, der 
gælder for dem i henhold til protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers 
privilegier og immuniteter.

Artikel 7

1. Hvervet som medlem af Europa-Parlamentet er uforeneligt med hvervet som:

 medlem af en medlemsstats regering

 medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

 dommer, generaladvokat eller justitssekretær ved De Europæiske Fællesskabers Domstol 
eller Ret i Første Instans

 medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

 medlem af Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

 De Europæiske Fællesskabers Ombudsmand

 medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg under Det Europæiske Fællesskab og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab

 medlem af Regionsudvalget

 medlem af udvalg eller organer, som er oprettet i henhold til traktaterne om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab med henblik på at 
administrere Fællesskabernes pengemidler eller udføre vedvarende direkte forvaltning

 medlem af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse eller direktion eller ansat i denne

 tjenestemand eller anden ansat i aktiv tjeneste i De Europæiske Fællesskabers institutioner 
eller dertil knyttede organer eller organisationer eller i Den Europæiske Centralbank.

2. Fra valget til Europa-Parlamentet i 2004 er hvervet som medlem af Europa-Parlamentet 
uforeneligt med hvervet som medlem af et nationalt parlament.
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Som en undtagelse fra denne regel, og uden at det anfægter bestemmelserne i stk. 3:

 kan medlemmer af det irske nationale parlament, der vælges til Europa-Parlamentet ved et 
efterfølgende valg, udøve de to mandater samtidig indtil næste valg til det irske nationale 
parlament, hvorefter første afsnit i dette stykke finder anvendelse

 kan medlemmer af Det Forenede Kongeriges parlament, der også er medlemmer af 
Europa-Parlamentet i femårsperioden forud for valget til Europa-Parlamentet i 2004, 
udøve de to mandater samtidig indtil valget til Europa-Parlamentet i 2009, hvorefter første 
afsnit i dette stykke finder anvendelse.

3. Hver medlemsstat kan desuden i overensstemmelse med artikel 8 udvide 
bestemmelserne for, hvilke hverv der er uforenelige på nationalt plan.

4. Medlemmerne af Europa-Parlamentet, på hvilke stk.1, 2 og 3 finder anvendelse i løbet 
af den i artikel 5 omhandlede femårige periode, udskiftes i overensstemmelse med artikel 13.

Artikel 8

Med forbehold af forskrifterne i denne akt er valgproceduren undergivet hver medlemsstats 
nationale forskrifter.

Disse nationale forskrifter, der eventuelt kan tage hensyn til særlige forhold i 
medlemsstaterne, må ikke generelt berøre valgmetodens forholdstalskarakter.

Artikel 9

Ved valg af medlemmer til Europa-Parlamentet kan ingen vælger afgive mere end én stemme.

Artikel 10

1. Valg til Europa-Parlamentet afholdes på en dato og på tidspunkter, som fastsættes af 
hver enkelt medlemsstat, men som for alle medlemsstaterne skal ligge inden for en fælles 
periode, der begynder torsdag morgen og slutter den umiddelbart følgende søndag.

2. En medlemsstat må først officielt offentliggøre resultatet af stemmeafgivningen, efter at 
stemmeafgivningen er afsluttet i den medlemsstat, hvor vælgerne sidst afgiver deres stemme i 
løbet af den i stk.1 omhandlede periode.

Artikel 11

1. Stemmeafgivningsperioden fastlægges for det første valg enstemmigt af Rådet efter 
høring af Europa-Parlamentet.

2. De efterfølgende valg finder sted inden for den tilsvarende periode i det sidste år inden 
for den i artikel 5 omhandlede femårige periode.

Såfremt det viser sig umuligt at afholde valgene i Fællesskabet i denne periode, fastsætter 
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Rådet enstemmigt efter høring af Europa-Parlamentet og mindst et år inden udgangen af den i 
artikel 5 omhandlede femårige periode en anden stemmeafgivningsperiode, som tidligst kan 
ligge to måneder før og senest en måned efter den periode, der følger af første afsnit.

3. Med forbehold af artikel 196 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og 
artikel 109 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab træder Europa-
Parlamentet automatisk sammen den første tirsdag efter udløbet af en periode på en måned 
regnet fra slutningen af stemmeafgivningsperioden.

4. Det afgående Europa-Parlaments funktionsperiode ophører, når det nye Europa-
Parlament træder sammen for første gang.

Artikel 12

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

Artikel 13

1. Et mandat bliver ledigt, når et Europa-Parlaments-medlemsmandat udløber som følge 
af, at medlemmet fratræder, afgår ved døden eller fortaber sit mandat.

2. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne akt fastlægger hver medlemsstat de 
nærmere procedurer med henblik på, at et mandat, som måtte blive ledigt i løbet af den i 
artikel 5 omhandlede femårige periode, besættes for resten af denne periode.

3. Når det efter en medlemsstats lovgivning udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af 
Europa-Parlamentet fortaber sit mandat, udløber medlemmets mandat i medfør af denne 
lovgivnings bestemmelser. De kompetente nationale myndigheder underretter Europa-
Parlamentet herom.

4. Når et mandat bliver ledigt som følge af fratræden eller dødsfald, underretter Europa-
Parlamentets formand omgående den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder 
herom.

Artikel 14

Såfremt det viser sig nødvendigt at træffe foranstaltninger til gennemførelse af denne akt, 
vedtager Rådet med enstemmighed efter forslag fra Europa-Parlamentet og efter høring af 
Kommissionen disse foranstaltninger efter i et samrådsudvalg med deltagelse af Rådet og 
repræsentanter for Europa-Parlamentet at have forsøgt at nå til enighed med sidstnævnte.

Artikel 15

Denne akt er affattet på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk,
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portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Bilagene I og II udgør en integrerende del af denne akt.

Artikel 16

Bestemmelserne i denne akt træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter 
modtagelsen af den sidste af de i afgørelsen omhandlede meddelelser.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenzeventig.

BILAG I

Det Forenede Kongerige vil anvende bestemmelserne i denne akt udelukkende på Det 
Forenede Kongerige.

BILAG II

Erklæring ad artikel 14

Der er enighed om, at punkt 5, 6 og 7 i den procedure, der er fastlagt i fælleserklæringen fra 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 4. marts 19751, lægges til grund for den 
procedure, der skal følge i samrådsudvalget.

                                               
1 EFT C 89 af 22. 4. 1975, s. 1.
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BILAG II - Forslag til ændring af protokol (nr. 7) vedrørende den europæiske 
unions privilegier og immuniteter

Ændringsforslag A

 Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 7

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Europa-Parlamentets medlemmer er hverken 
administrativt eller på anden måde 
undergivet nogen begrænsning i deres 
bevægelsesfrihed på vej til eller fra Europa-
Parlamentets mødested.

Europa-Parlamentets medlemmer nyder fri 
bevægelighed i hele Den Europæiske 
Union. 

Med hensyn til toldforhold og valutakontrol 
tilstås Europa-Parlamentets medlemmer:

Denne ret kan ikke begrænses ved lov 
eller ved afgørelse fra en offentlig 
myndighed eller en domstol.

a) af deres egen regering samme lettelser, 
som tilstås højere tjenestemænd, der begiver 
sig til udlandet i midlertidigt officielt hverv 
b) af de øvrige medlemsstaters regeringer 
samme lettelser, som tilstås repræsentanter 
fra fremmede regeringer i midlertidigt 
officielt hverv.

Ændringsforslag B

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 8

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken
eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges 
på grund af meningstilkendegivelser eller 
stemmeafgivelser under udøvelsen af deres
hverv.

Europa-Parlamentets medlemmer kan på 
intet tidspunkt eftersøges, tilbageholdes 
eller retsligt forfølges på grund af 
handlinger, stemmeafgivelser eller 
udtalelser under udøvelsen af deres
mandat.

Europa-Parlamentet træffer efter 
anmodning fra et medlem afgørelse om, 
hvorvidt der var tale om en handling eller 
en udtalelse under udøvelsen af det 
pågældende medlems mandat.
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Europa-Parlamentet fastlægger 
gennemførelsesbestemmelserne til denne 
artikel i sin forretningsorden.

Ændringsforslag C

 Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 9

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Under Europa-Parlamentets sessioner nyder 
medlemmerne:

1. Begrænsninger i et medlems personlige 
frihed er kun tilladt med Europa-
Parlamentets samtykke, undtagen hvis det 
pågældende medlem gribes på fersk 
gerning.

a) på deres eget lands område de 
immuniteter, der tilstås medlemmerne af 
deres lands lovgivende forsamling

2. Kun med Europa-Parlamentets 
samtykke kan der gives ordre til 
beslaglæggelse af et medlems dokumenter 
eller elektroniske optegnelser, visitation af 
det pågældende medlems person, 
ransagning af hans/hendes kontor eller 
bopæl, opsnappelse af hans/hendes post 
eller aflytning af hans/hendes 
telefonsamtaler.

b) på en anden medlemsstats område 
fritagelse for enhver form for tilbageholdelse 
og retsforfølgning.

3. Et medlem har ret til at afslå at afgive 
vidneforklaring om oplysninger, som det 
pågældende medlem har fået under 
udøvelsen af sit mandat, eller om 
personer, fra eller til hvilke medlemmet 
har fået eller givet sådanne oplysninger.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej 
til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

4. Undersøgelser af eller straffesager mod 
et medlem suspenderes efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et 
medlem, som gribes på fersk gerning, og kan 
ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at 
ophæve et af dets medlemmers immunitet.

5. Kun myndigheder, der er kompetente i 
henhold til national ret, kan anmode om 
det i stk. 2 omhandlede samtykke.

6. Samtykke, jf. stk. 2, og suspension, jf. 
stk.4, kan være betinget eller begrænset i 
tid eller omfang.


