
PR\932685SV.doc PE508.212v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för konstitutionella frågor

2013/0000(INI)

8.4.2013

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om att förbättra organisationen av valet till Europaparlamentet 2014
(2013/0000(INI))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Andrew Duff



PE508.212v01-00 2/5 PR\932685SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3



PR\932685SV.doc 3/5 PE508.212v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att förbättra organisationen av valet till Europaparlamentet 2014
(2013/0000(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 10 och 17.7 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 22.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 11 och 39 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artikel 10.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av 
Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut av den 20 september 1976, i dess 
ändrade lydelse1,

– med beaktande av direktiv 2013/1/EU om ändring av direktiv 93/109/EG,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av 
den 12 mars 2013 Inför 2014 års val till Europaparlamentet – att se till att valet 
genomförs på ett ännu mer demokratiskt och effektivt sätt (COM(2013)0126),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 12 mars 2013 om att göra 
valen till Europaparlamentet mer demokratiska och se till att de genomförs på ett 
effektivare sätt (C(2013)1303), som riktar sig till medlemsstaterna och till europeiska och 
nationella politiska partier,

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 om valet till 
Europaparlamentet 20142,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets 
sammansättning inför valet 20143,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0000/2013), 
och av följande skäl:

A. Man har kommit överens om att valdagarna ska flyttas fram till den 22–25 maj 2014.

B. Medborgarna företräds direkt på unionsnivå i Europaparlamentet.

C. Varje medborgare har rätt att delta i unionens demokratiska liv.
                                               
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).
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0462.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0082.
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D. De politiska partierna på europeisk nivå bidrar till att skapa en europeisk politisk 
medvetenhet och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

E. De största europeiska politiska partierna tycks vara beredda att utse sina egna kandidater 
till ordförandeskapet för kommissionen, i förhoppning om att dessa kandidater kommer att 
inta en ledarroll i den parlamentariska valkampanjen, framför allt genom att personligen 
presentera deras politiska program.

F. Intern partidemokrati och höga krav på öppenhet och integritet för de politiska partierna är 
grundläggande för att öka allmänhetens förtroende för det politiska systemet.

G. För att man ska kunna lösa den nuvarande krisen när det gäller styrning i EU krävs att 
integrationsprocessen får en mer omfattande demokratisk legitimitet.

H. Medborgarna har rösträtt och är valbara vid val till Europaparlamentet även när de bor i en 
annan medlemsstat än den där de är medborgare.

I. Valdeltagandet kommer troligen att bli bättre om det förs en livlig politisk kampanj där de 
politiska partierna och deras kandidater konkurrerar om röster och platser utifrån 
alternativa program som tar upp den europeiska dimensionen av politiken.

J. Enligt flera opinionsundersökningar skulle de allra flesta vara beredda att rösta om de fick 
bättre information om Europaparlamentet och om de politiska partierna, deras program 
och deras kandidater.

K. Kommissionens ordförande väljs av parlamentet på förslag av Europeiska rådet, som 
måste ta hänsyn till valresultatet och samråda med det nya parlamentet innan det utser sin 
eller sina kandidater.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de politiska partierna att se till att 
namnen på de kandidater som väljs ut inför valet till Europaparlamentet offentliggörs 
minst sex veckor före valet, dvs. i början av april 2014.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de europeiska politiska 
partiernas namn och symboler står med på röstsedlarna vid sidan av deras respektive listor 
över kandidater.

3. Europaparlamentet uppmanar de politiska partierna att utse sina kandidater till 
ordförandeskapet för kommissionen i tillräckligt god tid före valet, så att de kan 
genomföra en omfattande kampanj.

4. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att tillåta radio- och tv-sändningar med 
politiska budskap från de europeiska politiska partierna.

5. Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna gör det som behövs för att på ett effektivt 
sätt genomföra de åtgärder man kommit överens om för att hjälpa medborgare som vill 
rösta eller ställa upp som kandidater i en annan medlemsstat än den där de är medborgare.

6. Europaparlamentet kräver att inga resultat offentliggörs i någon medlemsstat förrän 
söndagen den 25 maj 2014 kl. 20.00 (medeleuropeisk tid).
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7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 
rådet, rådet, kommissionen, medlemsstaternas parlament samt till de europeiska politiska 
partierna.


