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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ett förslag till ändring av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val 
av ledamöter av Europaparlamentet
(2009/2134(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som 
utgör en bilaga till rådets beslut av den 20 september 1976, med senare ändringar1, särskilt 
artikel 14,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om ett valsystem för Europaparlamentet, 
särskilt resolutionen av den 15 juli 19982,

– med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om Europaparlamentets 
sammansättning3,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte 
den 14 december 2007,

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2010 med titeln ”Utkastet till protokoll om 
ändring av protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser rörande Europaparlamentets 
sammansättning under återstoden av valperioden 2009–2014: Europaparlamentets 
yttrande (artikel 48.3 i EU-fördraget)”4,

– med beaktande av artikel 39 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 9, 10, 14.2, 48.2, 48.3, 48.4 och 51 i EU-fördraget och 
artiklarna 22, 223, 225 och 343 i EUF-fördraget samt artikel 3 i protokoll nr 2 om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

– med beaktande av protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier,

– med beaktande av kommissionens förslag 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
(KOM(2006)0791),

– med beaktande av artiklarna 41, 48.3, 70, 74a och 175 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0176/2011), 
                                               
1 Rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1), ändrat genom 
rådets beslut 93/81/Euratom, EKSG, EEG (EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom 
(EGT L 283, 21.10.2002, s. 1). Se bilaga I.
2 EGT C 292, 21.9.1998, s. 66.
3 EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 132.
4 EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 78.
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– med beaktande av betänkande 2 från utskottet för konstitutionella frågor (A7-…/2011), 
och av följande skäl:

A. Parlamentet har rätt att initiera reformen av sitt eget valförfarande och att ge sitt 
godkännande i detta sammanhang.

B. Parlamentet har rätt att initiera förändringar vad avser parlamentets sammansättning och 
att ge sitt godkännande i detta sammanhang.

C. Parlamentet har rätt att initiera en översyn av fördragen.

D. Europaparlamentet har valts genom direkta val vart femte år sedan 1979, och dess 
befogenheter och inflytande har ökat under denna period, inte minst till följd av 
Lissabonfördragets ikraftträdande.

E. Genom Lissabonfördraget förändrades mandatet för ledamöterna av Europaparlamentet på 
så sätt att dessa blev direkta företrädare för unionens medborgare1.

F. Trots att det inte finns någon överenskommelse om ett enhetligt valförfarande har 
valsystemen gradvis närmat sig varandra under denna period, inte minst genom det 
allmänna införandet av proportionella val 1999, det formella inrättandet av politiska 
partier på EU-nivå2 och avskaffandet av dubbla mandat3.

G. Begreppet EU-medborgarskap, som formellt infördes i den konstitutionella ordningen 
genom Maastrichtfördraget 1993, omfattade rätten att på vissa villkor delta i valet till 
Europaparlamentet och i kommunalval i en annan medlemsstat än den egna, och 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilken är rättsligt 
bindande sedan Lissabonfördragets ikraftträdande, har bidragit till att stärka denna rätt och 
andra medborgerliga rättigheter.

H. Parlamentets demokratiska funktion åtnjuter emellertid fortfarande dåligt erkännande 
bland allmänheten, de politiska partierna på EU-nivå befinner sig ännu i en tidig 
utvecklingsfas, valkampanjerna fortsätter att bedrivas mer på nationell nivå än på EU-nivå 
och parlamentets förfaranden är föremål för en oregelbunden medierapportering.

I. Det totala deltagandet i valet till Europaparlamentet har stadigt sjunkit, från 63 procent 
1979 till 43 procent 2009.

J. Antalet unionsmedborgare bosatta i en annan medlemsstat än den egna som röstar i valet 
till Europaparlamentet är litet, och antalet personer i denna grupp som ställer upp som 
kandidat i valet är ännu mindre. De bosättningsregler som gäller för rösträtt skiljer sig åt 
mellan medlemsstaterna. Skillnader förekommer också när det gäller hur lång tid en 
person kan vara bosatt i en annan EU-medlemsstat innan denne förlorar sin rätt att rösta i 
sitt ursprungliga hemland. Dessutom är utbytet av information mellan medlemsstaterna 

                                               
1 Artiklarna 10.2 och 14.2 i EU-fördraget.
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, s. 1).
3 Rådets beslut 2002/772/EG, Euratom, artikel 1.7 b.
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om medborgare från andra medlemsstater som har upptagits i röstlängden eller kandiderat 
inte effektivt.

K. Enligt domstolens rättspraxis åtnjuter medlemsstaterna avsevärd frihet när det gäller att 
bestämma vem som kan rösta i valet till Europaparlamentet. De är emellertid tvungna att 
respektera unionslagstiftningens allmänna principer och får inte på ett diskriminerande 
sätt göra åtskillnad mellan olika kategorier av unionsmedborgare som befinner sig 
i samma situation1. Likaså måste varje medlemsstat ta hänsyn till unionsmedborgarskap 
även om det är upp till respektive medlemsstat att fastställa sina egna villkor för förvärv 
och förlust av medborgarskap i medlemsstaten2.

L. Kommissionens nuvarande förslag om att förenkla valdeltagandet för unionsmedborgare 
som är bosatta i en annan medlemsstat än den egna är blockerade i rådet3.

M. Andelen kvinnliga ledamöter av Europaparlamentet uppgår för närvarande till 35 procent. 
Insatser bör göras, särskilt i vissa medlemsstater, för att ytterligare minska den ojämlika 
könsfördelningen i parlamentet.

N. Parlamentet har uppmanat rådet att tidigarelägga valdatumet till maj, så att det bättre kan 
organisera sig för att genomföra valet av kommissionens nya ordförande och så att man 
undviker början av sommarledigheten i ett antal medlemsstater4.

O. Parlamentet har genom Lissabonfördraget fått befogenhet och skyldighet att ta initiativ till 
ett beslut om omfördelning av platserna mellan medlemsstaterna inom gränserna för 
tröskel, tak och sammanlagd storlek, samtidigt som principen om degressiv 
proportionalitet ska respekteras. Parlamentet har tidigare föresatt sig att korrigera fall av 
historiskt betingad olikbehandling i fråga om fördelningen av platser och att regelbundet 
anpassa sin sammansättning så att den återspeglar förändringar i befolkningsutvecklingen 
och antalet medlemsstater i unionen5. Vidare anser parlamentet att det är viktigt att i sin 
sammansättning ge uttryck för mångfalden bland partierna och solidariteten mellan 
medlemsstaterna.

P. Kroatiens anslutning kommer i vilket fall som helst att föranleda en omfördelning av 
platserna i Europaparlamentet vid nästa val (2014).

Q. Parlamentet saknar ett oberoende system för reglering av sina ledamöters rättsliga 
privilegier och immunitet. Rådet har tidigare gått med på att ta upp parlamentets begäran 

                                               
1 Domstolens dom av den 12 september 2006 i mål C-145/04, Spanien mot Förenade kungariket [2006], 
REG I-7917 (om Gibraltar), och i mål C-300/04, Eman och Sevinger mot College van burgemeester en 
wethouders van Den Haag [2006], REG I-8055 (om Aruba).
2 Domstolens dom av den 2 mars 2010 i mål C-135/08, Rottmann mot Freistaat Bayern (EUT C 113, 1.5.2010, 
s. 4).
3 Se rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt 
och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är 
medborgare (EGT L 329, 30.12.1993, s. 34), och parlamentets ståndpunkt av den 26 september 2007 om 
förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG (EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 193).
4 Förslag enligt parlamentets resolution av den 1 december 2005 om riktlinjer för godkännande av 
Europeiska kommissionen (EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 137).
5 Resolution av den 11 oktober 2007 om Europaparlamentets sammansättning (betänkande av Lamassoure och 
Severin), EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 132.
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om att se över 1965 års protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och 
privilegier så snart ledamotsstadgan antagits1.

R. Trots att rådet tidigare hade gått med på att se över 1976 års akt inleddes den senaste 
formella översynen av parlamentets valförfarande emellertid för så länge sedan som 
19982.

S. Parlamentets valförfarande måste respektera principen om fria, rättvisa och hemliga val, 
och en övergripande proportionalitet vad avser representationen måste uppnås; dessutom 
måste valförfarandet vara varaktigt och förståeligt.

T. Parlamentets valförfarande är en kompromiss mellan den demokratiska principen om 
jämlikhet (”en man, en röst”) och principen – inom internationell rätt – om jämlikhet 
mellan stater, och i EU-fördraget framhålls principen om jämlikhet mellan unionens 
medborgare medan diskriminering på grund av nationalitet förbjuds.

U. Vid reformeringen av valförfarandet är det även viktigt inte bara att respektera 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, utan även att inte införa enhetlighet för 
sakens skull.

V. Parlamentet har tidigare föresatt sig att undersöka möjligheterna att välja en del av 
Europaparlamentets ledamöter från en alleuropeisk lista med tanke på att detta skulle ge 
debatterna inför valet en verkligt europeisk dimension, framförallt genom att de 
europeiska partierna skulle få en central roll3.

W. Vid införandet av alleuropeiska listor måste principen om likvärdig status i samband med 
val förbli den allt överordnade principen, dvs. ledamöternas status i parlamentet bör inte 
beröras av det sätt på vilket de väljs, oavsett om de väljs via alleuropeiska, nationella eller 
regionala listor.

X. Enligt EU-fördraget ska ”de politiska partierna […] på europeisk nivå bidra till att skapa 
ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja”4. I sin 
resolution av den 6 april 2011 om tillämpningen av förordning (EG) nr 2004/2003 om 
regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå5 uppmanade parlamentet 
i detta syfte kommissionen att ta initiativ till lagstiftning om en EU-gemensam status för 
europeiska politiska partier och stiftelser.

1. Europaparlamentet beslutar att reformera sitt valförfarande i syfte att öka parlamentets 
legitimitet och effektivitet genom att stärka den europeiska demokratiska dimensionen och 
få till stånd en rättvisare fördelning av platserna mellan medlemsstaterna, i enlighet med 
fördragen.

                                               
1 Förklaring av den 3 juni 2005 av företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet.
2 Enligt rådets förklaring 6151/02 av den 22 februari 2002 ska bestämmelserna i denna akt ses över före det 
andra val till Europaparlamentet som hålls efter att ändringarna till den akt från 1976 som är föremål för detta 
beslut har trätt i kraft, dvs. före 2009.
3 Detta nämndes senast i parlamentets ovannämnda resolution av den 11 oktober 2007 om Europaparlamentets 
sammansättning (EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 132) (Lamassoure-Severin-betänkandet).
4 Artikel 10.4 i EU-fördraget.
5 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0143.
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2. Europaparlamentet föreslår att 25 parlamentsledamöter väljs av en valkrets som omfattar 
hela Europeiska unionen. Alleuropeiska listor som skulle vara sammansatta av kandidater 
från minst en tredjedel av medlemsstaterna kan säkra en lämplig representation av 
manliga och kvinnliga kandidater. Varje väljare skulle kunna lägga en röst på en kandidat 
från den EU-gemensamma listan utöver rösten på en kandidat från den nationella eller 
regionala listan. Platserna skulle fördelas enligt d'Hondts metod utan en lägsta tröskel. 
Parlamentet föreslår vidare att det inrättas en valmyndighet på EU-nivå för att man ska 
kunna såväl reglera genomförandet av valet av ledamöter från den alleuropeiska listan 
som verifiera resultatet.

3. Europaparlamentet noterar behovet att fortsatt se över kostnaderna för parlamentets 
verksamhet och för valen till parlamentet, och anser att dessa reformer bör genomföras till 
stor del inom ramen för den föreliggande budgetplanen1.

4. Europaparlamentet i) slår fast att parlamentet inför varje val kommer att ta initiativ till 
ett förslag till beslut om en omfördelning av de 751 platserna mellan medlemsstaterna, om 
Eurostat baserat på sina uppgifter bedömer det vara objektivt motiverat; detta beslut bör 
antas före utgången av valperiodens fjärde kalenderår,

ii) föreslår att det ska inledas en dialog med Europeiska rådet i syfte att undersöka 
möjligheten att enas om en hållbar och insynsvänlig matematisk formel för fördelningen 
av platser i parlamentet vilken tar hänsyn till kriterierna i fördragen och principerna om 
mångfald bland de politiska partierna och solidaritet mellan medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till förordning som 
syftar till att göra medlemsstaternas befolkningsuppgifter mer enhetliga och jämförbara.

6. Europaparlamentet slår fast att valet till Europaparlamentet tidigareläggs från juni till maj.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de politiska partierna att främja 
en bättre representation av kvinnor och minoriteter bland kandidaterna. För unionens 
legitimitet är det viktigt att parlamentets sammansättning återspeglar mångfalden bland 
folken i Europa.

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att se till att de politiska partierna följer 
demokratiska principer när kandidaterna väljs ut, på både alleuropeisk och nationell nivå.

9. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att öka sina 
insatser för att hjälpa de EU-medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat än den
egna att delta i valet till Europaparlamentet i sitt bosättningsland. Kommissionen 
uppmanas i detta sammanhang att lägga fram ett nytt förslag om ändring av 
direktiv 93/109/EG.

10. Europaparlamentet upprepar sin begäran sedan länge om ändring av 1965 års protokoll 
om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier med syftet att inrätta 

                                               
1 Den genomsnittliga månatliga direktöverföringen till ledamöter av Europaparlamentet 2011, inklusive 
bruttolön, försäkring, utgifter för läkarvård, ersättning för allmänna utgifter, utbildning, resor och 
dagtraktamenten, uppgår till 24 298 euro. De genomsnittliga indirekta kostnaderna för assistentstöd uppgår till 
17 283 euro. 
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ett enhetligt överstatligt regelsystem för ledamöterna av Europaparlamentet1, och 
översänder till rådet ändringsförslagen i bilaga II.

11. Europaparlamentet i) efterlyser en dialog med rådet i vilken kommissionen deltar och som 
rör de frågor som tas upp i denna resolution liksom andra relevanta frågor i samband med 
parlamentets valförfarande2. Det finns ett behov att nå ett samförstånd särskilt om 
tidsplaneringen för reformerna, parlamentets totala storlek och fördelningen av platser 
inom det (inklusive en juridisk definition av degressiv proportionalitet) liksom det 
valsystem som ska användas för den alleuropeiska valkretsen,

ii) uppdrar åt talmannen att – i samarbete med ordföranden för utskottet för 
konstitutionella frågor, föredraganden och de företrädare för de politiska grupperna som 
utsetts av talmanskonferensen – inleda denna dialog med rådet.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2006 om ändring av protokollet om immunitet och privilegier 
(EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 830), där parlamentet bekräftade sin avsikt att delvis utgå från ledamotsstadgan 
vid den föreslagna revideringen (Europaparlamentets beslut av den 3 juni 2003 om antagande av en stadga för 
Europaparlamentets ledamöter (EUT C 68 E, 18.3.2004, s. 115)).
2 Till exempel minimiåldern för väljare och kandidater, prövning av ledamöternas behörighet, besättandet av 
vakanta platser, tak för kampanjutgifter och trösklar.
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BILAGA I – Konsoliderad version av akten om allmänna direkta val av 
företrädarna i Europaparlamentet, som utgör bilaga till rådets beslut av den 

20 september 1976, med senare ändringar

AKT1

om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet

Artikel 1

1. I varje medlemsstat skall Europaparlamentets ledamöter väljas genom listval (valsedlar) 
eller ett förfarande med single transferable vote (STV), och valsättet skall vara 
proportionellt.

2. Medlemsstaterna får tillåta listval med preferenslistor enligt bestämmelser som skall 
fastställas av respektive medlemsstat.

3. Valen skall vara allmänna, direkta, fria och hemliga.

Artikel 2

Varje medlemsstat får, i enlighet med sin specifika nationella situation, upprätta valkretsar för 
val till Europaparlamentet eller föreskriva indelning i andra enheter, utan att detta får inkräkta 
på valsystemets proportionella karaktär.

Artikel 3

Medlemsstaterna får fastställa en lägsta tröskel för fördelningen av mandaten. Denna tröskel 
får inte sättas högre än 5 procent av de avgivna rösterna på nationell nivå.

Artikel 4

Varje medlemsstat får fastställa ett tak för kandidaternas utgifter i samband med 
valkampanjen.

Artikel 5

1. Den femårsperiod för vilken Europaparlamentets ledamöter valts skall börja då den 
första sessionen öppnas efter varje val.

                                               
1 OBS: Detta dokument är en konsoliderad version som tagits fram av Europaparlamentets rättstjänst på grundval 
av akten om allmänna direkta val av företrädare i församlingen (EGT L 278, 8.10.1976, s. 5), ändrad genom 
beslut 93/81/Euratom, EKSG, EEG om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare 
i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 
20 september 1976 (EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni 2002 
och av den 23 september 2002 (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1). Den skiljer sig från den konsoliderade version 
som byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer framställt (CONSLEG. 
1976X1008-23/09/2002) på följande två punkter: Den innehåller en strecksats i artikel 7.1, ”– ledamot av 
regionkommittén”, som är en följd av artikel 5 i Amsterdamfördraget (EGT C 340, 10.11.1997), och har 
omnumrerats i överensstämmelse med artikel 2.1 i beslut 2002/772/EG, Euratom.
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Valperioden kan förlängas eller förkortas enligt artikel 11.2 andra stycket.

2. Ledamöternas mandattid skall börja och sluta vid samma tidpunkt som den period som 
avses i punkt 1.

Artikel 6

1. Ledamöterna skall rösta individuellt och personligen. De får inte bindas av några 
instruktioner eller uppdrag.

2. Europaparlamentets ledamöter skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som gäller för 
dem enligt protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 
8 april 1965.

Artikel 7

1. Uppdraget som ledamöter i Europaparlamentet är inte förenligt med att vara

– ledamot av regeringen i en medlemsstat,

– ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission,

– domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenskapernas domstol 
eller förstainstansrätten,

– ledamot i Europeiska centralbankens direktion,

– ledamot av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt,

– EU-ombudsmannen,

– medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska gemenskapen och 
i Europeiska atomenergigemenskapen,

– ledamot av regionkommittén,

– medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om
upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen för 
att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en permanent och direkt 
förvaltningsuppgift,

– styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken,

– tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemenskapernas 
institutioner eller i organ som är knutna till dem, eller i Europeiska centralbanken.
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2. Från och med valet till Europaparlamentet år 2004 skall uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet inte vara förenligt med uppdraget som ledamot av ett nationellt 
parlament.

Utan hinder av denna regel och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna 
i punkt 3 får

– de ledamöter av Irlands nationella parlament som vid ett senare val väljs till ledamöter 
av Europaparlamentet utöva båda mandaten samtidigt fram till följande val till 
Irlands nationella parlament, då första stycket i denna punkt skall tillämpas,

– de ledamöter av Förenade kungarikets nationella parlament som under den 
femårsperiod som föregår valet till Europaparlamentet 2004 även är ledamöter av 
Europaparlamentet utöva båda mandaten samtidigt fram till valet till 
Europaparlamentet 2009, då första stycket i denna punkt skall tillämpas.

3. Dessutom kan varje medlemsstat, under de förutsättningar som anges i artikel 8, utöka 
nationella regler om oförenlighet.

4. Sådana ledamöter i Europaparlamentet på vilka punkterna 1, 2 och 3 blir tillämpliga under 
den femårsperiod som avses i artikel 5, skall ersättas enligt artikel 13.

Artikel 8

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna akt skall valförfarandet i varje medlemsstat 
genomföras enligt de nationella bestämmelserna. 

I dessa nationella bestämmelser kan nationella särdrag i medlemsstaterna eventuellt beaktas, 
men de får inte inkräkta på valsystemets proportionella karaktär.

Artikel 9

Vid val av ledamöter i Europaparlamentet får ingen rösta mer än en gång.

Artikel 10

1. Val till Europaparlamentet skall hållas den dag och den tid som varje medlemsstat 
fastställer; denna dag skall för samtliga medlemsstater infalla under samma period, som 
skall börja en torsdag morgon och sluta närmast följande söndag.

2. En medlemsstat får inte officiellt meddela sitt valresultat förrän valet har avslutats i den 
medlemsstat vars väljare skall rösta sist inom den period som anges i punkt 1.

Artikel 11

1. För det första valet skall rådet enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet bestämma 
valperioden.
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2. De följande valen skall äga rum inom samma period under det sista året av den femårstid 
som avses i artikel 5.

Om det visar sig omöjligt att under den perioden hålla valen i gemenskapen, skall rådet 
enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet minst ett år före utgången av den 
femårsperiod som avses i artikel 5 bestämma en annan valperiod, som inte får infalla mer 
än två månader före eller en månad efter den enligt föregående stycke bestämda perioden.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 196 i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och artikel 109 i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, skall Europaparlamentet utan särskild kallelse 
sammanträda den första tisdagen sedan en månad har förflutit efter utgången av 
valperioden.

4. Det avgående Europaparlamentets befogenheter skall upphöra när det nya 
Europaparlamentet sammanträder första gången.

Artikel 12

Europaparlamentet skall pröva ledamöternas behörighet. I detta syfte skall Europaparlamentet 
beakta de valresultat som medlemsstaterna officiellt har tillkännagivit och avgöra sådana 
tvister som kan uppkomma på grund av bestämmelserna i denna akt, dock inte tvister som 
uppkommer på grund av nationella bestämmelser som akten hänvisar till.

Artikel 13

1. En plats blir vakant när mandatet för en ledamot av Europaparlamentet upphör på grund av 
att han begär sitt entledigande, avsätts eller avlider, eller på grund av att mandattiden löper 
ut.

2. Om inte annat följer av de övriga bestämmelserna i denna akt, skall varje medlemsstat 
fastställa lämpliga förfaranden för hur en plats som blir vakant skall besättas under 
återstoden av den femårsperiod som avses i artikel 5.

3. Om det uttryckligen fastställs i en medlemsstats lagstiftning när mandattiden för 
en ledamot av Europaparlamentet löper ut, skall dennes mandat upphöra i enlighet med 
bestämmelserna i denna lagstiftning. De behöriga nationella myndigheterna skall 
underrätta Europaparlamentet om detta.

4. Om en plats blir vakant på grund av att ledamoten begär sitt entledigande, avsätts eller 
avlider, skall Europaparlamentets ordförande utan dröjsmål underrätta de behöriga 
myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

Artikel 14

Om det visar sig nödvändigt att besluta om åtgärder för att genomföra denna akt, skall rådet 
på förslag från Europaparlamentet och efter att ha hört kommissionen enhälligt besluta om 
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sådana åtgärder. Rådet skall först ha försökt komma överens med Europaparlamentet 
i en förlikningskommitté som skall bestå av rådet och företrädare för Europaparlamentet.

Artikel 15

Denna akt är upprättad på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, 
nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter är lika 
giltiga.

Bilagorna I och II skall utgöra en integrerad del av denna akt.

Artikel 16

Bestämmelserna i denna akt träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att 
den sista av de anmälningar som avses i beslutet har tagits emot.

Utfärdad i Bryssel den tjugonde september nittonhundrasjuttiosex.

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, miíle naoi gcéad seachtó a 
sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-ventig.

BILAGA I

Förenade kungariket skall tillämpa bestämmelserna i denna akt endast på 
Förenade kungariket.

BILAGA II

Förklaring om artikel 14

Det föreligger enighet om att medlingskommittén i fråga om sitt förfarande skall följa 
bestämmelserna i punkterna 5, 6 och 7 för det förfarande som fastställdes i 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 4 mars 19751.

                                               
1 EGT C 89, 22.4.1975, s. 1.
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BILAGA II – Förslag till ändringar av protokoll (nr 7) om Europeiska unionens 
immunitet och privilegier

Ändringsförslag A

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier
Artikel 7

Protokoll (nr 7) Ändringsförslag

Europaparlamentets ledamöter får inte 
underkastas någon begränsning av 
administrativ eller annan natur i sin 
rörelsefrihet under resa till eller från 
Europaparlamentets mötesplats.

Ledamöter av Europaparlamentet ska ha 
rätt till fri rörlighet i hela Europeiska 
unionen. 

Europaparlamentets ledamöter ska, vad avser 
tull- och valutakontroll,

Denna rätt får inte begränsas genom 
lagstiftning eller genom beslut från 
myndighet eller domstol.

a) av sin egen regering beviljas samma 
lättnader som högre tjänstemän som tillfälligt 
reser utomlands i offentligt uppdrag,
b) av regeringarna i övriga medlemsstater 
beviljas samma lättnader som företrädare för 
utländska regeringar med tillfälligt offentligt 
uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag B

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier
Artikel 8

Protokoll (nr 7) Ändringsförslag

Europaparlamentets ledamöter får inte
förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av 
yttranden de gjort eller röster de avlagt under 
utövandet av sitt ämbete.

Europaparlamentets ledamöter får aldrig
förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund 
av åtgärder som de vidtagit, röster de 
avlagt eller yttranden de gjort under 
utövandet av sitt ämbete.

Europaparlamentet ska, på begäran av en 
ledamot, avgöra om han eller hon vidtagit 
en åtgärd eller gjort ett yttrande under 
utövandet av sitt ämbete.
Europaparlamentet ska fastställa 
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bestämmelser om genomförandet av 
denna artikel i sin arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag C

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier
Artikel 9

Protokoll (nr 7) Ändringsförslag

Under Europaparlamentets sessioner ska 
dess ledamöter åtnjuta

1. Begränsningar i en ledamots 
personliga frihet ska tillåtas endast efter 
Europaparlamentets godkännande, 
förutom om en ledamot tas på bar gärning 
vid begående av brott.

a) vad avser deras egen stats territorium, den 
immunitet som beviljas parlamentsledamöter 
i deras land,

2. Beslagtagande av en ledamots 
handlingar eller elektroniska filer, 
kroppsvisitering, genomsökning av en 
ledamots kontor eller bostad eller kontroll 
av ledamotens post eller telefonsamtal får 
ske endast efter Europaparlamentets 
godkännande.

b) vad avser alla andra medlemsstaters 
territorium, immunitet vad gäller alla former 
av kvarhållande och lagföring.

3. En ledamot ska ha rätt att vägra att 
uttala sig om information som han eller 
hon erhållit under utövandet av sitt 
ämbete samt om personer som försett 
honom eller henne med sådan 
information och personer som han eller 
hon försett med sådan information.

Immuniteten ska även vara tillämplig på 
ledamöterna under resan till och från 
Europaparlamentets mötesplats.

4. Förundersökningar och straffrättsliga 
förfaranden som inletts mot ledamöter ska 
avbrytas om Europaparlamentet begär 
detta.

Immuniteten kan inte åberopas av en 
ledamot som tas på bar gärning och kan inte 
hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt 
att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

5. Endast sådana myndigheter som är 
behöriga enligt nationell lagstiftning får 
ansöka om det godkännande som avses i 
punkt 2.
6. Det godkännande som avses i punkt 2 
och det avbrytande som avses i punkt 4 
får vara föremål för villkor, 
tidsbegränsning och annan begränsning.

Or. en


