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Ändringsförslag 219
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 1 – punkt 1

1976 års valakt Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 220
Mercedes Bresso

1976 års valakt
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

3a. Listan med kandidater i valet till 
Europaparlamentet ska säkerställa 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 221
Sylvie Goulard

1976 års valakt
Artikel 1a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 1a

1. Vid fördelningen av platserna mellan 
medlemsstaterna enligt principen om 
degressiv proportionalitet i artikel 14 i
fördraget om Europeiska unionen ska 
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förhållandet mellan befolkning och 
antalet platser för varje medlemsstat före 
avrundning till heltal variera beroende på 
medlemsstaternas respektive 
befolkningsmängd, så att varje ledamot i 
Europaparlamentet från en medlemsstat 
med större befolkningsmängd företräder 
fler medborgare än en ledamot från en 
medlemsstat med mindre 
befolkningsmängd, och omvänt, att ju fler 
invånare en medlemsstat har, desto fler 
platser har den rätt till. 

2. Om en stat ansluts till unionen under 
en valperiod ska den, tillfälligt och för 
resten av den valperioden, tilldelas platser 
som läggs till det antal platser som anges i 
artikel 14 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 222
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 2

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

1. Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
sin specifika nationella situation, upprätta 
sina valkretsar för val till 
Europaparlamentet, utan att detta påverkar 
tillämpningen av punkt 2 och generellt 
inkräktar på valsystemets proportionella 
karaktär. 

2. Medlemsstater med regioner som har 
lagstiftande befogenheter ska dela in sitt 
valområde på ett sådant sätt att denna 
situation verkligen avspeglas.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Max Andersson, Sven Giegold

1976 års valakt
Artikel 2

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

1. 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.

2. Valkretsarna får inte omfatta mindre 
än 10 procent av det totala antalet platser 
som tilldelas den medlemsstat där de 
finns.

3. För valkretsar där listval används och 
som består av färre än 26 platser ska det 
på nationell nivå inrättas en mekanism 
för anpassning av platser, vilken ska 
regleras av de nationella bestämmelserna 
i de enskilda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 224
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 2a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 2a

1. Det ska finnas en extra valkrets som 
utgörs av unionens hela territorium. 
Valkretsen ska företrädas av 25 ledamöter 
av Europaparlamentet. 

2. Europaparlamentet och rådet ska i 
enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet inrätta en 
europeisk valmyndighet som ska ha till 
uppgift att genomföra och verifiera 
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valförfarandet för den EU-valkrets som 
avses i punkt 1.

3. Nationsövergripande listor med 
kandidater till valet i EU-valkretsen ska 
registreras hos den europeiska 
valmyndigheten minst 12 veckor före valet 
till Europaparlamentet.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3a ska listorna vara tillåtliga 
endast om

– kandidaterna på de berörda listorna 
tillsammans är bosatta i minst en tredjedel 
av medlemsstaterna, 

– högst 25 procent av kandidaterna är 
bosatta i samma medlemsstat,

– varje grupp med fem kandidater består 
av medborgare i fem olika medlemsstater. 

5. Varje väljare ska ha två röster: den ena 
kan läggas på en ledamot i väljarens 
medlemsstat; den andra är en extraröst 
som kan läggas på en kandidat på den 
EU-övergripande listan. Platserna ska 
fördelas från de europeiska listorna enligt 
Sainte-Laguës metod.

Or. en

Ändringsförslag 225
Sylvie Goulard

1976 års valakt
Artikel 2a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 2a

1. I enlighet med artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionen ska det finnas en 
extra valkrets som utgörs av unionens 
hela territorium och från vilken 
25 ledamöter ska väljas.

2. Europaparlamentet och rådet ska i 
enlighet med det ordinarie 
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lagstiftningsförfarandet inrätta en 
valmyndighet som ska ha till uppgift att 
genomföra och verifiera valförfarandet 
för den EU-valkrets som avses i punkt 1.

3. Nationsövergripande listor med 
kandidater till valet i EU-valkretsen ska 
läggas fram av de europeiska politiska 
partierna och ska betraktas som tillåtliga 
endast om

a) kandidaterna på de berörda listorna 
tillsammans är bosatta i minst en tredjedel 
av medlemsstaterna, och 

b) de berörda listorna är välbalanserade 
vad gäller könsfördelning. 

4. Varje väljare ska ha en extraröst som 
kan avges för den EU-gemensamma 
listan. 

5. Detaljerade bestämmelser för val i EU-
valkretsen ska fastställas i 
genomförandeåtgärder som ska antas i 
enlighet med artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 226
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 3

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

Medlemsstaterna får fastställa en lägsta 
tröskel för fördelningen av mandaten. 
Denna tröskel får inte sättas högre än 3 
procent av de avgivna rösterna på nationell 
nivå.

Det ska inte finnas någon lägsta tröskel 
för fördelningen av mandaten från den 
EU-valkrets som avses i artikel 2a.1.

Or. en
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Ändringsförslag 227
Sylvie Goulard

1976 års valakt
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

1a. Det ska inte finnas någon lägsta 
tröskel för fördelningen av mandaten från 
den EU-valkrets som avses i artikel 2a.1.

Or. en

Ändringsförslag 228
Jo Leinen

1976 års valakt
Artikel 3a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3a

Varje medlemsstat ska fastställa en 
tidsfrist för upprättandet av kandidatlistor 
på minst 12 veckor innan valet till 
Europaparlamentet inleds i den 
medlemsstaten. 

Or. en

Motivering

Det ursprungliga ändringsförslaget har följande lydelse: ”Varje medlemsstat ska fastställa en 
tidsfrist för upprättandet av röstlängder på nationell nivå (...)”. Detta skulle möjligen kunna 
utesluta regionala listor eller listor på valkretsnivå från tillämpningsområdet för 
bestämmelsen. Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att alla listor i samband med valet 
till Europaparlamentet avses. 

Ändringsförslag 229
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 3a (ny)
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1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3a

Varje medlemsstat ska fastställa en 
tidsfrist för upprättandet av kandidatlistor 
på nationell nivå minst 12 veckor före den 
röstningsperiod som avses i artikel 10.1.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa lydelsen till lydelsen i ändringsförslag 4, som ingivits 
av Hübner/Leinen (artikel 3c (ny)). 

Ändringsförslag 230
Cristian Dan Preda

1976 års valakt
Artikel 3a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3a

Politiska partier som deltar i valet till 
Europaparlamentet ska på ett 
demokratiskt och transparent sätt välja 
sina kandidater till det valet.

Or. en

Ändringsförslag 231
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

1976 års valakt
Artikel 3a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3a

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
se till att principerna om lika möjligheter 
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och jämn könsfördelning tillämpas inom 
alla aspekter av valet till 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 232
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 3a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3c 

Alla kandidatlistor måste innehålla lika 
många män och kvinnor, och det ska på 
listorna finnas både män och kvinnor. 

Or. en

Ändringsförslag 233
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 3a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3a

När det gäller valkretsar som använder 
listval ska skillnaden mellan antalet 
kvinnliga och manliga kandidater på 
varje lista inte vara större än en. På varje 
lista ska varannan kandidat vara man och 
varannan kvinna. 

Or. en

Ändringsförslag 234
Rainer Wieland, David McAllister
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1976 års valakt
Artikel 3b (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3b

Medlemsstaterna ska göra det möjligt för 
de nationella partierna att på röstsedeln 
ange vilket europeiskt politiskt parti de 
tillhör. 

Or. de

Ändringsförslag 235
Pedro Silva Pereira

1976 års valakt
Artikel 3b (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3a

De valsedlar som används i val till 
Europaparlamentet ska innehålla 
information om kopplingar mellan 
nationella partier och europeiska politiska 
partier, om sådana kopplingar finns. 
Medlemsstaterna ska uppmuntra och 
underlätta tillhandahållandet av sådan 
information i valsändningar på radio och 
tv och i annat material i samband med 
valkampanjer. 

Or. en

Ändringsförslag 236
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 3b (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3b
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På det valmaterial som delas ut ska man 
kunna se namnen och logotyperna för de 
nationella politiska partierna och, i 
förekommande fall, för de europeiska 
politiska partier som de är knutna till. I 
materialet ska det också, i förekommande 
fall, hänvisas till manifestet för det 
europeiska politiska parti som de är 
knutna till.

Or. en

Motivering

Detta kommer att bidra till att medborgarna får en bättre förståelse av att valet till 
Europaparlamentet är överstatligt och att de nationella politiska partierna ofta är knutna till 
europeiska politiska partier, som har europeiska manifest och program och som utgör de 
politiska grupperna i Europaparlamentet.  

Ändringsförslag 237
Jo Leinen

1976 års valakt
Artikel 3b (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3b

De valsedlar som används i valet till 
Europaparlamentet ska i lika hög grad 
synliggöra namnen och logotyperna för 
de nationella partierna och, i 
förekommande fall, för de europeiska 
politiska partier som de är knutna till. 
Medlemsstaterna ska uppmuntra och 
underlätta tillhandahållandet av sådan 
information i valkampanjmaterialet.

Or. en

Ändringsförslag 238
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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1976 års valakt
Artikel 3b (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3b 

1. Endast europeiska politiska partier och 
europeiska kandidater som har registrerat 
en nationsövergripande lista för den EU-
omfattande valkretsen ska nominera en 
kandidat till posten som 
kommissionsordförande.

2. De kandidaterna ska placeras överst på 
motsvarande nationsövergripande lista.

3. Det nyvalda Europaparlamentet ska, 
genom en omröstning i kammaren, 
uttrycka sina preferenser bland 
kandidaterna till posten som 
kommissionsordförande.

Or. en

Ändringsförslag 239
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

1976 års valakt
Artikel 3c (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3c

De europeiska politiska partierna ska 
senast 12 veckor före det datum då 
röstningsperioden inleds enligt 
artikel 10.1 nominera kandidater till 
posten som kommissionsordförande. 
Kandidater som nomineras till posten som 
kommissionsordförande ska även ställa 
upp som kandidater i valet till 
Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 240
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 3d (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3d

Bestämmelserna om utsändning av 
valmaterial till väljare i samband med 
valet till Europaparlamentet ska vara 
identiska med dem som gäller vid 
nationella, regionala och lokala val.

Or. en

Motivering

Om en medlemsstat per post skickar valmaterial till alla medborgare vid nationella, 
regionala och lokala val, måste detta även ske vid valet till Europaparlamentet. 

Ändringsförslag 241
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 4

1976 års valakt Ändringsförslag

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

Varje medlemsstat får fastställa ett tak för 
kandidaternas och de politiska partiernas
utgifter i samband med valkampanjen på 
nationell och/eller regional nivå.
Valmyndigheten i den berörda 
medlemsstaten ska fastställa ett tak för 
kandidaternas och de politiska partiernas 
utgifter i samband med valkampanjen på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 242
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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1976 års valakt
Artikel 4a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 4a

Medlemsstaterna får använda elektronisk 
röstning och röstning via internet vid val 
till Europaparlamentet och ska, i de fall 
de gör det, vidta tillräckliga åtgärder för 
att säkerställa att resultatet är tillförlitligt, 
att röstningen är hemlig och att 
personuppgifterna skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 243
Cristian Dan Preda

1976 års valakt
Artikel 4a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 4a

Medlemsstaterna ska använda elektronisk 
röstning och röstning via internet vid val 
till Europaparlamentet och ska vidta 
tillräckliga åtgärder för att säkerställa att 
röstningen är hemlig och att 
personuppgifterna skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 244
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 5 – punkt 1
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1976 års valakt Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Valperioden kan förlängas eller förkortas 
enligt artikel 11.2 andra stycket.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 245
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 6 – punkt 1

1976 års valakt Ändringsförslag

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

1. Ledamöterna skall rösta individuellt och 
personligen. De får inte bindas av några 
instruktioner eller uppdrag. De ska 
företräda alla unionens medborgare. 

Or. en

Ändringsförslag 246
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 7 – punkt 1 – strecksats 1

1976 års valakt Ändringsförslag

– ledamot av regeringen i en medlemsstat, – ledamot av ett nationellt eller regionalt 
parlament,

Or. en



AM\1069038SV.doc 17/36 PE564.992v01-00

SV

Ändringsförslag 247
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 7 – punkt 2

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

utgår

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.

Or. en

Ändringsförslag 248
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 7 – punkt 2

1976 års valakt Ändringsförslag

2. Från och med valet till 2. Uppdraget som ledamot av 
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Europaparlamentet år 2004 skall
uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet inte vara förenligt med 
uppdraget som ledamot av ett nationellt 
parlament.

Europaparlamentet ska inte vara förenligt 
med uppdraget som ledamot av ett 
nationellt parlament eller av ett regionalt 
parlament eller en regional församling 
med lagstiftande befogenheter.

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.

Or. en

Ändringsförslag 249
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 7 – punkt 3

1976 års valakt Ändringsförslag

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

3. Dessutom kan varje medlemsstat, under 
de förutsättningar som anges i artikel 8, 
utöka nationella regler om oförenlighet när 
det gäller ledamöter som valts i en av dess 
valkretsar.

Or. en

Ändringsförslag 250
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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1976 års valakt
Artikel 7 – punkt 4

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

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 
13a eller artikel 13b.

Or. en

Ändringsförslag 251
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 7 – punkt 4

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

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

Or. en

Ändringsförslag 252
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 8 – stycke 2a (nytt)

1976 års valakt Ändringsförslag

Om en medlemsstat i det senaste valet till 
Europaparlamentet har haft ett 
valdeltagande på under 50 procent ska 
den vidta åtgärder för att öka 
valdeltagandet samt genomföra 
informationskampanjer. 
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Or. en

Ändringsförslag 253
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 9

1976 års valakt Ändringsförslag

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

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 2a får ingen rösta mer än en gång
vid val av ledamöter av 
Europaparlamentet.

För att se till att denna princip efterlevs 
ska Europaparlamentet och rådet, genom 
en förordning i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, upprätta en 
röstlängd på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 254
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 9

1976 års valakt Ändringsförslag

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

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 2a.5 får ingen rösta mer än en 
gång vid val av ledamöter av 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 255
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 9a (ny)
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1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 9a

Minimiåldern för väljare i valet till 
Europaparlamentet ska vara 16 år.

Or. en

Ändringsförslag 256
Mercedes Bresso

1976 års valakt
Artikel 9a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 9a

För att undvika bedrägerier, dubbel 
röstning eller hinder för röstning 
beroende på ett ineffektivt 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna ska tidsfristen för att 
upprätta och slutligen fastställa 
röstlängden löpa ut åtta veckor före 
valdagen.

Or. en

Motivering

Det ursprungliga ändringsförslaget har följande lydelse: ”Varje medlemsstat ska fastställa en 
tidsfrist för upprättandet av röstlängder på nationell nivå (...)”. Detta skulle möjligen kunna 
utesluta regionala listor eller listor på valkretsnivå från tillämpningsområdet för 
bestämmelsen. Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att alla kandidatlistor i samband 
med valet till Europaparlamentet avses. 

Ändringsförslag 257
Mercedes Bresso

1976 års valakt
Artikel 9b (ny)
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1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 9b

I varje medlemsstat ska en enda 
kontaktmyndighet vara ansvarig för att 
med sina motsvarigheter i de andra 
medlemsstaterna utbyta uppgifter om 
väljarna. Myndigheten ska – senast sex 
veckor före valdagen och via enhetliga 
och säkra elektroniska 
kommunikationsmedel – till dessa 
motsvarigheter översända uppgifter om 
unionsmedborgare som är medborgare i 
mer än en medlemsstat och om 
unionsmedborgare som inte är 
medborgare i den medlemsstat där de är 
bosatta. 

Den överförda informationen ska minst 
omfatta den berörda medborgarens för-
och efternamn, ålder, bostadsadress och 
ankomstdatum i den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Since the Commission and many Member States have pointed out the difficulties and 
problems encountered by them ahead of European elections in exchanging information 
concerning Union citizens living in another Member State, it is necessary to improve the 
system for exchanging information by appointing a single authority in each Member State to 
be responsible for gathering the information and transmitting it to its counterparts in other 
Member States, and for receiving such information from those counterparts and passing it to 
the authorities responsible for the voting operations. The deadline for transmitting the 
information should be six weeks before the election, thus giving enough time for the 
information to be processed in the Member States (and, in particular, for translation and 
transliteration in the case of alphabetic differences, and for the resolution of problems and 
issues arising from homonyms, etc.)".

Ändringsförslag 258
Rainer Wieland

1976 års valakt
Artikel 10 – punkt 1
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1976 års valakt Ändringsförslag

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.

1. Val till Europaparlamentet skall hållas i 
alla medlemsstater under samma period, 
som ska börja en torsdag morgon och sluta 
närmast följande söndag. Den berörda 
söndagen ska alltid vara den andra 
söndagen i maj. Valet ska i samtliga 
medlemsstater avslutas senast kl. 20.00 
MET denna söndag.

Or. de

Motivering

Durch einen festgelegten Wahlzeitraum werden politische Einflüsse auf die Festlegung eines 
Wahldatums verhindert. Außerdem können sich die Wähler so über die Jahre an den 
Wahltermin gewöhnen. Mit dem durch den Antrag genannten Zeitraum wird die Kollission 
mit nationalen Feiertagen weitgehend vermieden; eine Kollission mit Ostern und Pfingsten ist 
in diesem Jahrhundert in den Wahljahren nicht absehbar. Die weitere Änderung würde 
verhindern, dass Informationen über Wahlergebnisse in Mitgliedstaaten veröffentlicht 
werden, in denen die Wahl zum Europäischen Parlament früher stattfindet, und dass somit 
das allgemeine Endergebnis der Wahl beeinflusst wird.

Ändringsförslag 259
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 10 – punkt 1

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

1. Val till Europaparlamentet ska hållas på
det eller de datum och de klockslag som
bestäms av respektive medlemsstat. Detta 
eller dessa datum ska för samtliga 
medlemsstater infalla under samma period, 
som ska börja en torsdag morgon och sluta 
närmast följande söndag. Vallokalerna ska 
i samtliga medlemsstater stänga kl. 21.00 
MET denna söndag.

Or. en
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Ändringsförslag 260
Mercedes Bresso

1976 års valakt
Artikel 10 – punkt 1

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

1. Val till Europaparlamentet ska hållas på 
det eller de datum och de klockslag som
bestäms av respektive medlemsstat. Detta 
eller dessa datum ska för samtliga 
medlemsstater infalla under samma period, 
som ska börja en torsdag morgon och sluta 
närmast följande söndag. Valet ska i 
samtliga medlemsstater avslutas senast 
kl. 23.00 MET denna söndag.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle kunna innebära att det inte läcker ut information om 
valresultatet i de medlemsstater som håller val till Europaparlamentet tidigare. Härigenom 
skulle man förhindra risken för att valets slutresultat påverkas.

Ändringsförslag 261
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 10 – punkt 2

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

2. De första prognoserna av valresultaten 
ska meddelas samtidigt i alla 
medlemsstater kl. 21.00 MET den söndag 
som är den sista dagen i den 
röstningsperiod som specificeras i 
punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 262
Mercedes Bresso

1976 års valakt
Artikel 10 – punkt 2

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

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. De första prognoserna av 
valresultaten ska meddelas samtidigt i alla 
medlemsstater kl. 23.00 MET den söndag 
som är den sista dagen i den 
röstningsperiod som specificeras i 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle fastställa en tidpunkt som är densamma i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 263
Rainer Wieland

1976 års valakt
Artikel 10 – punkt 2

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

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. Dessförinnan får inte heller 
några prognoser baserade på 
vallokalsundersökningar publiceras.

Or. de

Motivering

Av hänsyn till väljarnas intressen bör resultaten meddelas i ett relativt tidigt skede, dvs. inte 



PE564.992v01-00 26/36 AM\1069038SV.doc

SV

under natten eller först nästa dag. 

Ändringsförslag 264
Rainer Wieland, David McAllister

1976 års valakt
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

2a. Räkningen av poströsterna ska i 
samtliga medlemsstater börja när 
vallokalerna har stängts i den 
medlemsstat vars väljare ska rösta sist 
inom den period som avses i punkt 1. 

Or. de

Motivering

Om man samtidigt räknar poströsterna i samtliga medlemsstater förhindrar man att 
resultaten meddelas i de medlemsstater vars vallokaler stängts före utgången av den period 
som avses i punkt 1. 

Ändringsförslag 265
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 11

1976 års valakt Ändringsförslag

1. För det första valet skall rådet enhälligt
och efter att ha hört Europaparlamentet
bestämma valperioden.

1. Europaparlamentet ska efter att ha hört 
rådet bestämma röstningsperioden för 
valet minst ett år före utgången av den 
femårsperiod som avses i artikel 5.

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 
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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.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 229 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt 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 
röstningsperioden.

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

Or. en

Ändringsförslag 266
Rainer Wieland, David McAllister

1976 års valakt
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

utgår

Or. de

Motivering

Valdatumet har redan fastställts som ett resultat av ändringarna av artikel 10.
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Ändringsförslag 267
Pervenche Berès

1976 års valakt
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

Om det visar sig omöjligt att under den 
perioden hålla valen i unionen, ska 
Europaparlamentet och rådet, minst 12 
veckor före utgången av den femårsperiod 
som avses i artikel 5 bestämma en annan 
röstningsperiod, som inte får infalla mer 
än två månader före eller en månad efter 
den enligt föregående stycke bestämda 
perioden.

Or. fr

Ändringsförslag 268
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 12

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

Europaparlamentet skall pröva 
ledamöternas behörighet på grundval av de 
valresultat som den i artikel 2a.2 
beskrivna valmyndigheten och 
medlemsstaterna officiellt har 
tillkännagivit.

Or. en

Ändringsförslag 269
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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1976 års valakt
Artikel 12

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

Europaparlamentet skall pröva 
ledamöternas behörighet. I detta syfte skall 
Europaparlamentet beakta de valresultat 
som medlemsstaterna och den europeiska 
valmyndigheten 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.

Or. en

Ändringsförslag 270
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 12a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 12a

När före detta ledamöter av 
Europaparlamentet avser att utöva 
yrkesverksamhet inom 18 månader efter 
att ha lämnat uppdraget ska de i god tid 
underrätta Europaparlamentet, och 
Europaparlamentet ska granska arten av 
den planerade yrkesverksamheten. Om 
den planerade yrkesverksamheten avser 
innehåll för vilket den före detta 
ledamoten har varit ansvarig under sin 
mandatperiod, ska Europaparlamentet 
uppmana den tillfälliga etiska kommittén 
att yttra sig. 

Or. en

Motivering

Ledamöter som är föredragande eller skuggföredragande i ett ärende har tillgång till 
konfidentiell information, som skulle kunna ge deras framtida arbetsgivare otillbörliga 
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fördelar under framtida förhandlingar om den före detta ledamoten anställs för att arbeta för 
dem direkt efter det att mandattiden har löpt ut. 

Ändringsförslag 271
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 13

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 272
Pervenche Berès

1976 års valakt
Artikel 13 – punkt 1
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1976 års valakt Ändringsförslag

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.

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 genom direkt 
tillämpning av den nationella 
vallagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 273
Pervenche Berès

1976 års valakt
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

1a. Vid tillämpningen av punkt 1 avses 
med utlöpande av mandattiden alla de fall 
då mandatet förloras automatiskt, särskilt 
de fall som beror på bristande förenlighet 
enligt den nationella vallagstiftningen, 
förutsatt att denna är förenlig med 
unionslagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 274
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

2a. Om det fastställs i en medlemsstats 
lagstiftning att en föräldraledig ledamot 
av dess nationella parlament får ersättas 
temporärt, får denna medlemsstat besluta 
att de aktuella bestämmelserna ska 
tillämpas på motsvarande sätt på de 
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ledamöter av Europaparlamentet som 
valts i medlemsstaten i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 275
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 13a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 13a

1. När det gäller de ledamöter av 
Europaparlamentet som valts i dess 
valkretsar, och med förbehåll för övriga 
bestämmelser i denna akt, ska varje 
medlemsstat fastställa lämpliga 
förfaranden för hur en plats som blir 
vakant ska besättas under återstoden av 
den femårsperiod som avses i artikel 5.

2. Om det uttryckligen fastställs i en 
medlemsstats lagstiftning när 
mandattiden för en ledamot av 
Europaparlamentet som valts i en valkrets 
i den staten löper ut, ska dennes mandat 
upphöra i enlighet med bestämmelserna i 
den lagstiftningen. De behöriga 
myndigheterna i den medlemsstaten ska 
informera Europaparlamentet om dessa 
bestämmelser i lagstiftningen.

3. Om ett mandat för en ledamot av 
Europaparlamentet som valts i en 
medlemsstats valkrets blir vakant på 
grund av att ledamoten begär sitt 
entledigande, avsätts eller avlider, ska 
Europaparlamentets talman utan 
dröjsmål underrätta de behöriga 
myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten om denna vakans. 

Or. en
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Ändringsförslag 276
Sylvie Goulard

1976 års valakt
Artikel 13a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 13a

1. När det gäller de ledamöter av 
Europaparlamentet som väljs i EU-
valkretsen, och med förbehåll för övriga 
bestämmelser i denna akt, ska lämpliga 
förfaranden för hur en plats som blir 
vakant ska besättas under återstoden av 
den femårsperiod som avses i artikel 5 
fastställas i genomförandebestämmelser 
som ska antas i enlighet med artikel 14.

2. Om det uttryckligen fastställs i 
EU:s lagstiftning när mandattiden för en 
ledamot av Europaparlamentet som valts 
från den EU-övergripande listan löper ut, 
ska dennes mandat upphöra i enlighet 
med bestämmelserna i den lagstiftningen. 
Valmyndigheten ska informera 
Europaparlamentet om dessa 
bestämmelser i lagstiftningen.

3. Om ett mandat för en ledamot av 
Europaparlamentet som valts i EU-
valkretsen blir vakant på grund av att 
ledamoten begär sitt entledigande, avsätts 
eller avlider, ska Europaparlamentets 
talman utan dröjsmål underrätta 
valmyndigheten om denna vakans. 

Or. en

Ändringsförslag 277
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

1976 års valakt
Artikel 13b (ny)
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1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 13b

1. När det gäller de ledamöter av 
Europaparlamentet som väljs i EU-
valkretsen, och med förbehåll för övriga 
bestämmelser i denna akt, ska lämpliga 
förfaranden för hur en plats som blir 
vakant ska besättas under återstoden av 
den femårsperiod som avses i artikel 5 
fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 14.

2. Om det uttryckligen fastställs i 
EU:s lagstiftning när mandattiden för en 
ledamot av Europaparlamentet som valts 
från den EU-övergripande listan löper ut, 
ska dennes mandat upphöra i enlighet 
med bestämmelserna i den lagstiftningen. 
Valmyndigheten ska informera 
Europaparlamentet om dessa 
bestämmelser i lagstiftningen.

3. Om ett mandat för en ledamot av 
Europaparlamentet som valts i EU-
valkretsen blir vakant på grund av att 
ledamoten begär sitt entledigande, avsätts 
eller avlider, ska Europaparlamentets 
talman utan dröjsmål underrätta 
valmyndigheten om denna vakans. 

Or. en

Ändringsförslag 278
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 14

1976 års valakt Ändringsförslag

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 
sådana åtgärder. Rådet skall först ha 

Åtgärder för att genomföra denna akt ska 
föreslås av Europaparlamentet genom 
beslut av en majoritet av dess ledamöter 
och antas av rådet med kvalificerad 
majoritet efter det att kommissionen har 
hörts och Europaparlamentet har gett sitt 
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försökt komma överens med 
Europaparlamentet
i en förlikningskommitté som skall bestå 
av rådet och företrädare för 
Europaparlamentet.

godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 279
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Artikel 15

1976 års valakt Ändringsförslag

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.

Till följd av anslutningsfördragen är även 
de bulgariska, estniska, kroatiska, lettiska, 
litauiska, maltesiska, polska, rumänska, 
slovakiska, slovenska, tjeckiska och 
ungerska språkversionerna av denna akt 
giltiga.

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

Or. en

Ändringsförslag 280
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Bilaga I

1976 års valakt Ändringsförslag

Bilaga I utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 281
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

1976 års valakt
Bilaga II

1976 års valakt Ändringsförslag

Bilaga II utgår

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.

Or. en


