
PR\1066383DA.doc PE560.824v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014 - 2019

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2015/2035(INL)

30.6.2015

UDKAST TIL BETÆNKNING

om forslag til ændring af akten af 20. september 1976 om almindelige direkte 
valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet
(2015/2035(INL))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Medordførere: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen



PE560.824v01-00 2/19 PR\1066383DA.doc

DA

PR_INI_EconPoliciesMod

CONTENTS

Page

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE .................................................................................................................16



PR\1066383DA.doc 3/19 PE560.824v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til ændring af akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet
(2015/2035(INL))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-
Parlamentet (i det følgende benævnt "valgakten"), knyttet som bilag til Rådets afgørelse 
af 20. september 1976 som ændret1, særlig artikel 14,

– der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om valg til Europa-Parlamentet i 
20142, 

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Europa-Parlamentets 
sammensætning med henblik på valget i 20143,

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om forbedring af de praktiske retningslinjer 
for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 20144,

– der henviser til Kommissionens henstilling 2013/142/EU af 12. marts 2013 om en mere 
demokratisk og effektiv gennemførelse af valget til Europa-Parlamentet5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. maj 2015 om rapport om valget til 
Europa-Parlamentet i 20146,

– der henviser til rammeaftalen af 20. oktober 2010 om forbindelserne mellem Europa-
Parlamentet og Europa-Kommissionen7,

– der henviser til Rådets direktiv 93/109/EF 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 statsborgere8,

– der henviser til traktaterne, navnlig artikel 9, 10, 14, stk. 2, og artikel 17, stk. 7, i 
traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 22, 223, stk. 1, og artikel 225 i 

                                               
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).
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0462.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0082.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0323.
5 EUT L 79 af 21.3.2013, s. 29.
6 COM(2015) 0206.
7 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
8 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), som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU af 20. december 2012(EUT L 26 af 
26.1.2013, s. 27).
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traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og 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 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45 og 52,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse 
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0000/2015),

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

B. der henviser til, at revideringen af valgmåden for valg til Parlamentet bør have til formål 
at styrke den demokratiske dimension af valget til Parlamentet, styrke idéen om 
unionsborgerskabet, forbedre Parlamentets funktion og styringen af Unionen, gøre 
Parlamentets arbejde mere legitimt og effektivt, øge effektiviteten af systemet for 
afholdelse af valg til Parlamentet og skabe større valgmæssig ligestilling for 
unionsborgere;

C. der henviser til, at revideringen af valgmåden skal respektere nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet og ikke tilstræbe at indføre ensartethed for ensartethedens 
skyld;

D. der henviser til, at muligheden for at udvikle en ensartet valgprocedure, der bygger på 
almindelige direkte valg, har været nedfældet i traktaterne siden 1957;

E. der henviser til, at Parlamentets beføjelser gradvis er blevet øget siden det første direkte 
valg i 1979, og at Parlamentet nu er ligestillet som medlovgiver sammen med Rådet på 
de fleste af Unionens politikområder, navnlig som følge af Lissabontraktatens 
ikrafttræden;

F. der henviser til, at Lissabontraktaten har ændret mandatet for medlemmerne af Europa-
Parlamentet, idet den gjorde dem til direkte repræsentanter for Unionens borgere1 i 
stedet for "repræsentanter for folkene i de i Fællesskabet sammensluttede stater"2;

G. der henviser til, at den eneste revidering af selve valgakten fandt sted i 2002 ved Rådets 
afgørelse 2002/772/EF, Euratom3, som pålægger medlemsstaterne at afholde valget 
efter forholdstalsmetoden ved listevalg eller en metode med overførsel af overskydende 
stemmer, og som afskaffede dobbeltmandat for medlemmer af Europa-Parlamentet; der 
henviser til, at medlemsstaterne udtrykkeligt fik ret til at oprette valgkredse på nationalt 
niveau og indføre en national spærregrænse, der højst må udgøre 5 % af de afgivne 
stemmer;

                                               
1 Artikel 10, stk. 2, og artikel 14, stk. 2, TEU.
2 Artikel 189, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
3 EUT L 283 af 21.10.2002, s. 1.
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H. der henviser til, at der endnu ikke er fundet en bred aftale om en egentlig ensartet 
valgprocedure, selv om der har kunnet konstateres en gradvis indbyrdes tilnærmelse 
mellem valgsystemerne, bl.a. gennem afledt ret, som f.eks. Rådets direktiv 93/109/EF 
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;

I. der henviser til, at begrebet unionsborgerskab, der formelt blev indført i den 
konstitutionelle orden ved Maastrichttraktaten i 1993, omfatter retten for unionsborgere 
til at deltage i valg til Europa-Parlamentet og kommunale valg i deres medlemsstater og 
i den medlemsstat, hvor de har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i denne 
stat1; der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 
der nu har bindende retsgyldighed i henhold til Lissabontraktaten, har styrket denne ret;

J. der henviser til, at valg til Europa-Parlamentet på trods af disse reformer for det meste 
stadig er reguleret ved national lovgivning, at valgkampagnerne stadig er nationale, og 
at europæiske politiske partier ikke i tilstrækkelig grad kan opfylde deres 
forfatningsmæssige mandat og "bidrage til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og 
til at udtrykke unionsborgernes vilje" som omhandlet i artikel 10, stk. 4, TEU;

K. der henviser til, at de europæiske politiske partier bedst er i stand til at "bidrage til at 
skabe en europæisk politisk bevidsthed"2, og at de derfor bør spille en større rolle i 
valgkampen forud for valget til Europa-Parlamentet for at øge deres synlighed og vise 
forbindelsen mellem en stemme på et bestemt nationalt parti og indvirkningen heraf på 
størrelsen af en europæisk politisk gruppe i Parlamentet;

L. der henviser til, at fristerne for færdiggørelse af valglisterne forud for valg til Europa-
Parlamentet varierer betragteligt mellem medlemsstaterne, lige fra 17 dage til 83 dage, 
hvilket sætter kandidater og vælgere i hele Unionen i en ulige situation med hensyn til 
det tidsrum, hvor de skal føre kampagne eller skal overveje, hvem de skal stemme på;

M. der henviser til, at de gældende europæiske valgregler giver mulighed for en fakultativ 
spærregrænse på op til 5 % af de afgivne stemmer for valg til Europa-Parlamentet, og 
15 medlemsstater har benyttet sig af denne mulighed og har indført en spærregrænse på 
mellem 3 % og 5 %; der henviser til, at den faktiske spærregrænse i mindre 
medlemsstater og i medlemsstater, som har opdelt deres valgområde i valgkredse, ikke 
desto mindre ligger på over 3 %, selv om der ikke findes en lovfæstet spærregrænse;

N. der henviser til, at artikel 10, stk. 2, i valgakten udtrykkeligt forbyder en tidlig 
offentliggørelse af resultaterne af valget, men sådanne resultater er alligevel blevet 
offentliggjort før i tiden; der henviser til, at et harmoniseret tidspunkt for lukningen af 
valgstederne i alle medlemsstater vil bidrage stærkt til den fælles europæiske karakter af 
valget til Europa-Parlamentet og mindske muligheden for, at resultatet bliver påvirket, 
hvis valgresultatet i visse medlemsstater offentliggøres, før valgstederne lukkes i alle 
medlemsstater;

O. der henviser til, at der med Lissabontraktaten er indført en ny forfatningsorden, idet 

                                               
1 Artikel 20, stk. 2, TEUF.
2 Artikel 10, stk. 4, TEU.
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Parlamentet fik ret til at vælge formanden for Kommissionen 1i stedet for blot at give sit 
samtykke; der henviser til, at valget i 2014 udgør en vigtig præcedens i denne 
henseende; der henviser til, at proceduren for indstilling og udvælgelse af 
hovedkandidater til denne stilling endvidere bør være en integreret del af 
valgkampagnerne; der henviser til, at de europæiske politiske partiers frist for at 
indstille kandidater bør kodificeres i valgakten;

P. der henviser til, at ikke alle medlemsstater giver deres borgere mulighed for at stemme 
fra udlandet, og blandt de medlemsstater, der giver mulighed herfor, varierer 
betingelserne for fratagelse af stemmeretten i betydelig grad; der henviser til, at det vil 
bidrage til valgmæssig ligestilling, hvis alle unionsborgere, der er bosiddende uden for 
Unionen, får ret til at deltage i valg;

Q. der henviser til, at valgbarhedsalderen i de 28 medlemsstater varierer mellem 18 og 25 
år, og valgretsalderen varierer mellem 16 og 18 år som følge af de forskelligartede 
forfatningsmæssige traditioner og valgtraditioner i medlemsstaterne; der henviser til, at 
en harmonisering af valgretsalderen og aldersgrænsen for kandidater vil være et 
særdeles ønskværdigt tiltag til at give unionsborgere reel valgmæssig ligestilling og 
gøre det muligt at undgå forskelsbehandling på det mest grundlæggende område for 
borgerskab, nemlig retten til at deltage i den demokratiske proces;

R. der henviser til, at brevstemmeafgivning, elektronisk stemmeafgivning og 
stemmeafgivning via internettet kan gøre afholdelsen af valget til Europa-Parlamentet 
mere effektiv og mere tiltrækkende for vælgerne, forudsat at der sikres de højest mulige 
standarder for databeskyttelse; 

S. der henviser til, medlemmer af den udøvende magt i de fleste medlemsstater kan stille 
op til parlamentsvalg uden at skulle opgive deres institutionelle virksomhed;

T. der henviser til, at de første prognoser for valgresultatet bør offentliggøres samtidig i 
alle medlemsstaterne på den sidste dag i valgperioden kl. 21.00 CET;

1. beslutter at revidere valgmåden i god tid forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019 
med det formål at styrke den demokratiske dimension af valget til Europa-Parlamentet, 
styrke unionsborgerskabet, forbedre Europa-Parlamentets funktion og styringen af 
Unionen, gøre Europa-Parlamentets arbejde mere legitimt og effektivt, øge 
effektiviteten af systemet for afholdelse af valg til Europa-Parlamentet og skabe større 
valgmæssig ligestilling for unionsborgere;

2. foreslår, at de europæiske politiske partiers synlighed øges ved at placere deres navne 
og logoer på stemmesedlerne, og anbefaler, at det samme også bør fremgå af plakater 
og andet materiale, der anvendes i europæiske valgkampagner, idet disse 
foranstaltninger vil gøre valget til Europa-Parlamentet mere gennemsigtigt og forbedre 
den demokratiske måde, hvorpå valget afholdes, og borgerne klart vil kunne forbinde 
deres stemme med den indvirkning, den har på størrelsen af en europæisk politisk 
gruppe i Parlamentet;

3. beslutter at fastsætte en fælles minimumsfrist på tolv uger før valgdagen for opstilling af 

                                               
1 Artikel 17, stk. 7, TEU.



PR\1066383DA.doc 7/19 PE560.824v01-00

DA

lister på nationalt plan med henblik på at fremme valgmæssig ligestilling ved at give 
kandidater og vælgere i hele Unionen samme tidsrum til at forberede sig og overveje 
forud for stemmeafgivningen;

4. foreslår, at der indføres en obligatorisk spærregrænse på mellem 3 % og 5 % for 
tildelingen af mandater i medlemsstater med én samlet valgkreds og valgkredse, hvor 
listevalg anvendes, og som omfatter mere end 26 mandater; mener, at denne 
foranstaltning er vigtig for at bevare den måde, hvorpå Parlamentet fungerer, da den vil
forhindre yderligere fragmentering;

5. foreslår, at valget i alle medlemsstaterne afsluttes kl. 21.00 CET om søndagen ved 
valget til Europa-Parlamentet, da dette vil sikre en korrekt anvendelse af artikel 10, 
stk. 2, i valgakten og dermed mindske muligheden for, at valgresultatet bliver påvirket, 
hvis valgresultatet i visse medlemsstater offentliggøres før lukningen af valgstederne i 
alle medlemsstater;

6. beslutter at fastsætte en fælles frist for de europæiske politiske partier til at indstille 
hovedkandidater tolv uger forud for valget til Europa-Parlamentet; mener, at processen 
med indstilling af hovedkandidater udgør et vigtigt aspekt af valgkampagnerne på grund 
af den implicitte sammenkædning mellem resultaterne af valget til Europa-Parlamentet 
og valget af Kommissionens formand som fastlagt i Lissabontraktaten;

7. foreslår, at unionsborgere, der bor i et tredjeland, får ret til at stemme ved valg til 
Europa-Parlamentet; mener, at dette omsider vil give alle unionsborgere samme ret til at 
stemme ved valg til Europa-Parlamentet og på samme betingelser, uanset bopæl og 
nationalitet;

8. henstiller som et fremtidigt skridt til medlemsstaterne, at de bør overveje, hvordan de 
kan harmonisere minimumsalderen for vælgere til 16 år for yderligere at styrke den 
valgmæssige ligestilling blandt unionsborgere;

9. tilskynder medlemsstaterne til at gøre brug af brevstemmeafgivning, elektronisk 
stemmeafgivning og stemmeafgivning via internettet med henblik på at gøre 
stemmeafgivningen lettere for personer med nedsat mobilitet og for dem, der bor i 
udlandet;

10. opfordrer de involverede institutioner til at revidere rammeaftalen om forbindelserne 
mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen med henblik på at tilpasse 
reglerne for kommissærer, der stiller op til valget til Europa-Parlamentet, således at 
Kommissionens institutionelle effektivitet ikke hæmmes i en valgperiode, og at de 
institutionelle ressourcer ikke misbruges;

11. beslutter at give Parlamentet ret til at fastsætte valgperioden for valg til Europa-
Parlamentet efter høring af Rådet;

12. tilskynder medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at fremme ligelig deltagelse 
af begge køn i alle aspekter af valg til Europa-Parlamentet;

13. forelægger Rådet vedhæftede forslag til ændring af akten om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet;
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14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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Udkast til forslag til Rådets afgørelse med henblik på vedtagelse af forskrifterne om 
ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet1

Ændringsforslag 1

Valgakten fra 1976
Artikel 3

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

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

For valgkredse og for medlemsstater med 
én samlet valgkreds, hvor listevalg 
anvendes, og som omfatter mere end 26 
mandater, fastsætter medlemsstaterne en 
spærregrænse for tildeling af mandater, 
som ikke må udgøre mindre end 3 % og
højst må udgøre 5 % af de afgivne 
stemmer i valgkredsen eller i den 
pågældende medlemsstat med én samlet 
valgkreds.

Or. en

Begrundelse

All Member States with up to 26 seats have a de facto threshold of more than 3%. Of the 
seven Member States with more than 26 seats (Germany, France, the United Kingdom, Italy, 
Poland, Romania and Spain), all Member States except Spain and Germany have a legal 
electoral threshold for European elections, ranging from 3% to 5%, or have subdivided their 
electoral area in constituencies comprising not more than 26 seats. Therefore, this 
amendment would prevent the Parliament from further fragmentation and would make its 
functioning more efficient but at the same time not constrain the conduct of democratic 
elections in smaller Member States or Member States that have divided their territories into 
smaller constituencies.

                                               
1

Ændringsforslagene i dette dokument er baseret på en konsolideret udgave af akten, der er udarbejdet af 
Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste på grundlag af akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i 
forsamlingen (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 6, 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 Rådets afgørelse 2002/772/EF, 
Euratom.
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Ændringsforslag 2

Valgakten fra 1976
Artikel 3 a (ny)

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 3a

Hver medlemsstat skal fastsætte en frist 
på mindst tolv uger før begyndelsen af 
valget til Europa-Parlamentet i den 
pågældende medlemsstat for opstillingen 
af valglister på nationalt plan. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil give alle unionsborgere det samme tidsrum til at afgøre, hvem de 
vil stemme på, og vil give kandidaterne det samme tidsrum til at forberede deres kampagner.

Ændringsforslag 3

Valgakten fra 1976
Artikel 3 b (ny)

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 3b

Stemmesedlerne skal indeholde 
oplysninger om de nationale partiers 
tilhørsforhold til de europæiske politiske 
partier, hvis der findes sådanne 
tilhørsforhold. Medlemsstaterne skal 
fremme og lette tilvejebringelsen af 
sådanne oplysninger om 
valgkampagnemateriale.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at indføre en ensartet valgprocedure i alle 
medlemsstaterne, da det giver unionsborgerne oplysninger om sammenhængen mellem de 
nationale kandidater og de politiske familier på europæisk plan.
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Ændringsforslag 4

Valgakten fra 1976
Artikel 3 c (ny)

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 3c

Europæiske politiske partier skal indstille 
deres kandidater til posten som formand 
for Kommissionen senest tolv uger før 
startdatoen for valgperioden som anført i 
artikel 10, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Eftersom Lissabontraktaten gav Parlamentet ret til at vælge formanden for Kommissionen 
bør unionsborgere kunne se en forbindelse mellem deres stemmer og deres partis kandidat til 
posten som formand for Kommissionen.

Ændringsforslag 5

Valgakten fra 1976
Artikel 4 a (ny)

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 4a

Medlemsstaterne kan indføre elektronisk 
stemmeafgivning og stemmeafgivning via 
internettet ved valg til Europa-
Parlamentet, og såfremt de gør det, skal 
de træffe foranstaltninger, der er 
tilstrækkelige til at sikre 
valghemmeligheden og databeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil give mulighed for anvendelse af elektronisk afstemning i 
forbindelse med valg til Europa-Parlamentet og således gøre det nemmere at stemme for 
unionsborgere med nedsat mobilitet og dem, der bor i udlandet.
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Ændringsforslag 6

Valgakten fra 1976
Artikel 4 b (ny)

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 4b

Medlemsstaterne kan give deres borgere 
mulighed for at brevstemme ved valg til 
Europa-Parlamentet. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil give mulighed for at brevstemme, således at unionsborgere får 
endnu en måde, hvorpå de kan stemme.

Ændringsforslag 7

Valgakten fra 1976
Artikel 7 – stk. 2

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

2. Fra valget til Europa-Parlamentet i 
2004 er hvervet som medlem af Europa-
Parlamentet uforeneligt med hvervet som 
medlem af et nationalt parlament.

2. Hvervet som medlem af Europa-
Parlamentet er uforeneligt med hvervet 
som medlem af et nationalt parlament.

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 
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Europa-Parlamentet i 2009, hvorefter 
første afsnit i dette stykke finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 8

Valgakten fra 1976
Artikel 9 a (ny)

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 9a

Unionsborgere med bopæl i et tredjeland 
har valgret ved valg til Europa-
Parlamentet. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
udøvelsen af denne ret.

Or. en

Begrundelse

Unionsborgere, der har bopæl uden for Unionen, bør have de samme rettigheder til at deltage 
i valget til Europa-Parlamentet som dem, der har bopæl i Unionen.

Ændringsforslag 9

Valgakten fra 1976
Artikel 10 – stk. 1

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

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.

Valg til Europa-Parlamentet afholdes på en 
dato eller datoer og på tidspunkter, som 
fastsættes af hver enkelt medlemsstat. For 
alle medlemsstaterne skal datoen eller 
datoerne ligge inden for en fælles periode, 
der begynder torsdag morgen og slutter den 
umiddelbart følgende søndag. Valget skal 
slutte kl. 21.00 CET på denne søndag i 
alle medlemsstaterne.

Or. en
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Begrundelse

Denne foranstaltning vil forhindre læk af oplysninger om valgresultaterne i de medlemsstater, 
der afholder valg til Europa-Parlamentet tidligere, og dermed fjerne muligheden for at 
påvirke valgets samlede endelige resultat.

Ændringsforslag 10

Valgakten fra 1976
Artikel 10 – stk. 2

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

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.

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. De første prognoser 
for resultatet skal meddeles samtidig i alle 
medlemsstaterne kl. 21.00 CET på den 
søndag, som markerer afslutningen på 
den valgperiode, der er angivet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning vil skabe et fælleseuropæisk øjeblik.

Ændringsforslag 11

Valgakten fra 1976
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag

Såfremt det viser sig umuligt at afholde 
valgene i Fællesskabet i denne periode, 
fastsætter 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.

Såfremt det viser sig umuligt at afholde 
valgene i Unionen i denne periode, 
fastsætter Europa-Parlamentet efter 
høring af Rådet og mindst tolv uger 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.
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Or. en

Begrundelse

Parlamentet bør have ret til at fastsætte datoerne for sin egen valgperiode.
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BEGRUNDELSE

Argumenterne for en revidering af valgakten

Selv om Romtraktaten fra 1957 allerede åbnede mulighed for udarbejdelse af en ensartet
valgprocedure på grundlag af almindelige direkte valg, er valget til Europa-Parlamentet stadig 
stærkt domineret af nationale valgregler. Den politiske fordeling af mandaterne i Europa-
Parlamentet afgøres ikke af ét valg til Europa-Parlamentet, men derimod af 28 nationale valg 
med national mandatfordeling. Dette er en skarp kontrast til karakteren af Europa-Parlamentet 
som et ægte europæisk organ og en ligeværdig medlovgiver i Den Europæiske Unions 
institutionelle opbygning. De politiske grupper i Europa-Parlamentet viser en 
bemærkelsesværdig grad af sammenhæng i forbindelse med afstemninger, hvilket kan 
sammenlignes med de fleste nationale parlamenter. I fuld overensstemmelse med deres roller 
i henhold til EU-traktaterne fungerer Europa-Parlamentets medlemmer ikke som 
repræsentanter for deres medlemsstater, men som "repræsentanter for Unionens borgere"1. 

De forskellige politiske visioner og interesser, der er repræsenteret i Europa-Parlamentet, 
forelægges ikke for vælgerne i tiden op til valget til Europa-Parlamentet. Valgkampagnerne 
gennemføres først og fremmest i nationale politiske arenaer, og derved forbliver 
unionsborgere udvidende om den egentlige politik, som måtte følge af deres stemme. I denne 
forbindelse kan de europæiske politiske partiers indstilling af hovedkandidater til hvervet som 
formand for Kommissionen ved valget til Europa-Parlamentet i 2014 ses som et gennembrud. 
Til trods for alle bestræbelserne var hovedkandidaterne imidlertid ukendte for de fleste 
unionsborgere2, og for mange vælgere var selv de nationale partiers tilhørsforhold til deres 
europæiske politiske familier fortsat uklare. Valg er det vigtigste instrument for demokratisk 
deltagelse, men på grund af det forældede system for valg til Europa-Parlamentet er 
unionsborgerne ikke i stand til fuldt ud at tage del i europæiske politiske debatter.

Ud over behovet for at styrke den europæiske dimension af valg til Europa-Parlamentet er den 
nuværende grad af heterogenitet i de nationale valgregler i modstrid med begrebet 
unionsborgerskab og ligestillingsprincippet. Selv om harmonisering ikke er et mål i sig selv, 
skal unionsborgere kunne udøve deres stemmeret under sammenlignelige betingelser, der 
overholder demokratiske principper, uanset deres nationale statsborgerskab.

For at bygge bro over kløften mellem EU-institutionerne og vælgerne, der fastholdes i deres 
nationale puppe, og sikre lige behandling af alle unionsborgere, er Parlamentet fast besluttet 
på at gøre brug af sine rettigheder i henhold til artikel 223, stk. 1, TEUF og indlede en 
revidering af den europæiske valgakt3.

                                               
1 Artikel 14, stk. 2, TEU: "Europa-Parlamentet består af repræsentanter for Unionens borgere. Antallet af 
medlemmer må ikke overstige 750 plus formanden. Borgerne repræsenteres degressivt proportionalt med en 
mindstetærskel på seks medlemmer for hver medlemsstat. Ingen medlemsstat tildeles mere end 96 pladser."
2 Ifølge en IPSOS-undersøgelse, der blev gennemført i april 2014, kendte blot 40 % af vælgerne i Europa Martin 
Schulz, 39 % Jean-Claude Juncker og José Bové, 37 % Guy Verhofstadt og 31 % Ska Keller eller Alexis 
Tsipras. Jf. www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491.
3 Akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5), som 
ændret ved Rådets afgørelse af 25. juni 2002 og af 23. september 2002 om ændring af akten om almindelige 



PR\1066383DA.doc 17/19 PE560.824v01-00

DA

Status quo

Siden 1976, hvor den europæiske valgakt banede vejen for det første direkte valg til Europa-
Parlamentet i 1979, er der sket en vis udvikling med de bestemmelser, der gælder for valg til 
Europa-Parlamentet, omend det ikke er i så omfattende grad, som Europa-Parlamentet ville 
have ønsket. I 1992 gav Maastrichttraktaten Parlamentet beføjelse til at afgive samstemmende 
udtalelse om Rådets afgørelse om en ensartet procedure og gjorde betydelige fremskridt på 
området for unionsborgerskab, idet unionsborgere fik valgret og blev valgbare i den 
medlemsstat, hvor de har bopæl. Maastrichttraktaten åbnede mulighed for at oprette politiske 
partier på EU-plan, og således blev der taget et skridt i retning af tværnationale politikker. I 
Amsterdamtraktaten fra 1997 blev Europa-Parlamentets mandat til en revidering af den 
europæiske valgakt udvidet. Siden dengang har Parlamentets forslag ikke nødvendigvis 
skullet tage sigte på en ensartet fremgangsmåde, men kan nu også fastlægge fælles principper, 
der skal overholdes af alle medlemsstaterne. Lissabontraktaten gav medlemmerne af Europa-
Parlamentet status som repræsentanter for Den Europæiske Unions borgere i stedet for 
"folkene i de i Fællesskabet sammensluttede stater". Desuden gav den Parlamentet ret til at 
vælge Kommissionens formand i stedet for blot at give sit samtykke til Det Europæiske Råds 
valg. Det Europæiske Råds forpligtelse til at tage resultaterne af valget til Europa-Parlamentet 
i betragtning ved indstilling af kandidaten skaber en forbindelse mellem unionsborgernes 
stemmer og valget af Kommissionens formand.

Sideløbende med traktatændringerne blev der gjort fremskridt med hensyn til etablering af de 
grundlæggende betingelser for valg til Europa-Parlamentet gennem sekundær lovgivning. 
Rådets direktiv 93/109/EF1 fastlagde 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. Der er imidlertid fortsat problemer med gennemførelsen heraf (Kommissionen 
har indledt traktatbrudsprocedurer mod 14 medlemsstater, der ikke har gennemført dette 
direktiv). Rådets forordning (EF) nr. 2004/20032 fastlægger reglerne for oprettelse af 
europæiske politiske partier og giver dem adgang til finansiering fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Bestemmelserne blev yderligere udviklet gennem forordning (EU, 
Euratom) nr. 1141/20143, som træder i kraft i 2017 og giver de europæiske politiske partier 
status som europæisk juridisk person.

Den eneste revidering af selve valgakten fandt sted i 2002 ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, 
Euratom, som pålægger medlemsstaterne at afholde valget efter forholdstalsmetoden ved 
listevalg eller en metode med overførsel af overskydende stemmer, og som afskaffede 
dobbeltmandat for medlemmerne af Europa-Parlamentet. Medlemsstaterne fik desuden den 
udtrykkelige ret til at oprette valgkredse på nationalt plan og indføre en national 
spærregrænse, der højst må udgøre 5 %. 

                                                                                                                                                  
direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet knyttet til afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 
283 af 21.10.2002, s. 1-4) i det følgende benævnt "den europæiske valgakt". 
1 Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34-38) som ændret ved Rådets 
direktiv 2013/1/EU af 20. december 2012 (EUT L 26 a 26.1.2013, s. 27-29).
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), som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1524/2007 af 18. december 2007 (EUT L 343 af 27.12.2012, s. 5).
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og 
finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).
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På trods af disse reformer er valg til Europa-Parlamentet hovedsagelig stadig reguleret ved 
national lovgivning, valgkampagnerne er fortsat nationale, og de europæiske politiske partier 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfylde deres forfatningsmæssige mandat og "bidrage til at skabe 
en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje" som omhandlet i 
artikel 10, stk. 4, EU. 

Vejen frem

Artikel 223, stk. 1, TEUF giver Europa-Parlamentet ret til at indlede en revidering af den 
europæiske valgakt ved at udarbejde forslag, som Rådet træffer afgørelse om ved 
enstemmighed. Ændringer af den europæiske valgakt forelægges herefter til ratificering af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Derudover 
fastlægger artikel 14 i den europæiske valgakt en lettere procedure, der kan anvendes i 
forbindelse med mere tekniske foranstaltninger. De vedtages med enstemmighed i Rådet efter 
høring af Kommissionen og uden national ratificering. Enhver gennemførelsesforanstaltning 
skal imidlertid være baseret på særlige bestemmelser i selve den europæiske valgakt. I 
betragtning af den europæiske valgakts begrænsede anvendelsesområde i sin nuværende form 
kan der ikke gennemføres væsentlige reformer ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger. 

Ordførerne undersøgte en bred vifte af mulige revideringsforanstaltninger, som kan opfylde 
målet om at styrke den demokratiske dimension af valget til Europa-Parlamentet, styrke 
unionsborgerskabet, forbedre Europa-Parlamentets funktion og styringen af Den Europæiske 
Union, gøre Europa-Parlamentets arbejde mere legitimt og effektivt, øge effektiviteten af 
afholdelsen af valget til Europa-Parlamentet og sikre større valgmæssig ligestilling for 
unionsborgere. Efter nøje at have undersøgt fordelene ved hver af de mulige 
revideringsforanstaltninger til opfyldelse af ovennævnte mål og gennemførligheden heraf i 
den aktuelle politiske kontekst besluttede ordførerne at foreslå følgende ændringer af 
valgakten fra 1976:

1. Forbedring af de europæiske politiske partiers synlighed ved at sætte deres navne og 

logoer på stemmesedlerne og, hvor det er muligt, på plakater, der anvendes under 

kampagnerne i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. 

2. Indførelse af en fælles frist på tolv uger før valgdagen for opstilling af lister på 

nationalt plan.

3. Indførelse af en obligatorisk spærregrænse i forbindelse med tildelingen af mandater i 

medlemsstater med én samlet valgkreds og valgkredse, som omfatter mere end 26 

mandater, på mellem 3 % og 5 % for de medlemsstater, der anvender listevalg.

4. Lukning af valgstederne i alle medlemsstater søndag kl. 21.00 CET i valgperioden.

5. Indførelse af en fælles frist på tolv uger for europæiske politiske partier til at indstille 

hovedkandidater. 

6. Indførelse af retten til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet for alle 

unionsborgere med bopæl uden for EU.
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7. Indførelse af elektronisk stemmeafgivning og stemmeafgivning via internettet samt 

brevstemmeafgivning.

8. Harmonisering af vælgeres minimumsalder til 16 år som en yderligere henstilling til 

medlemsstaterne.


