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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
(2015/2035(INL))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av sin resolution av den 22 november 2012 om 2014 års val till 
Europaparlamentet2, 

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

– med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om förbättring av den praktiska 
organisationen i samband med valet till Europaparlamentet 20144,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2013/142/EU av den 12 mars 2013 
om att göra valen till Europaparlamentet mer demokratiska och se till att de genomförs 
på ett effektivare sätt5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 mars 2015: ”Rapport om 2014 
års val till Europaparlamentet”6,

– med beaktande av ramavtalet av den 20 oktober 2010 om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen7,

– med beaktande av rådets direktiv 93/109/EG om rösträtt och valbarhet vid val till 
Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en annan medlemsstat8, –
med beaktande av fördragen och särskilt av artiklarna 9, 10, 14.2 och 17.7 i EU-
fördraget och artiklarna 22, 223.1 och 225 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF) samt artikel 3 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets-

                                               
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.
4 Antagna texter, P7_TA(2013)0323.
5 EUT L 79, 21.3.2013, s. 29.
6 COM(2015)0206.
7 EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
8 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 (EUT L 329, 30.12.1993, s. 34), ändrat genom rådets direktiv 2013/1/EU av den 20 december 2012 
(EUT L 26, 26.1.2013, s. 27).
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och proportionalitetsprinciperna, 

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

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

– med beaktande av artiklarna 45 och 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet 
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-
0000/2015), och av följande skäl:

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

B. Vid reformeringen av parlamentets valförfarande bör man sträva efter att förbättra den 
demokratiska dimensionen av valet till Europaparlamentet, förstärka begreppet EU-
medborgarskap, förbättra Europaparlamentets funktionssätt och unionens styrning, göra 
Europaparlamentets arbete mer legitimt och effektivt, göra systemet för att genomföra 
val till Europaparlamentet mer effektivt och se till att unionens medborgare får en mer 
likvärdig status i samband med val.

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

D. Möjligheten att ta fram ett enhetligt valförfarande för allmänna direkta val har fastställts 
i fördragen sedan 1957.

E. Parlamentets befogenheter har gradvis ökat sedan de första direkta valen 1979 och är nu 
sådana att parlamentet har samma status som medlagstiftare som rådet i de flesta av 
unionens politikområden, i synnerhet som ett resultat av att Lissabonfördraget trädde i 
kraft.

F. Med Lissabonfördraget förändrades mandatet för ledamöterna av Europaparlamentet, så 
att de blev direkta företrädare för unionens medborgare1 i stället för ”företrädare för 
folken i de i gemenskapen sammanslutna staterna”2.

G. Den enda reformen av valakten i sig genomfördes 2002 genom rådets beslut 
2002/772/EG, Euratom3, där man kräver att medlemsstaterna ska genomföra valen så att 
de är proportionella och använda listval (valsedlar) eller ett system med enkel 
överförbar röst. Då avskaffades även möjligheten för ledamöterna av 
Europaparlamentet att utöva två mandat samtidigt. Medlemsstaterna fick dessutom 
uttryckligen rätt att upprätta valkretsar på nationell nivå och att införa en nationell 
tröskel på högst 5 % av de avgivna rösterna.

H. En omfattande överenskommelse om ett helt enhetligt valförfarande har ännu inte 

                                               
1 Artiklarna 10.2 och 14.2 i EU-fördraget.
2 Artikel 189.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
3 EGT L 283, 21.10.2002, s. 1.
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åstadkommits, även om viss konvergens av valsystemen har införts successivt, bland 
annat genom sekundärlagstiftning, såsom rådets direktiv 93/109/EG om rösträtt och 
valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en 
annan medlemsstat.

I. Begreppet EU-medborgarskap, som formellt infördes i den konstitutionella ordningen 
genom Maastrichtfördraget 1993, omfattar unionsmedborgarnas rätt att delta i EU-val 
och kommunalval både i medlemsstaten och i hemvistlandet på samma villkor som 
medborgare i den staten1. Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, som nu är av rättsligt bindande karaktär enligt villkoren i 
Lissabonfördraget, har förstärkt den rätten.

J. Trots dessa reformer styrs valet till Europaparlamentet fortfarande i hög grad av 
nationell lagstiftning, valkampanjerna är fortfarande nationella och de europeiska 
politiska partierna kan inte utöva sitt konstitutionella mandat tillräckligt och ”bidra till 
att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas 
vilja” i enlighet med artikel 10.4 i EU-fördraget.

K. De politiska partierna på europeisk nivå har bäst förutsättning att ”bidra till att skapa ett 
europeiskt politiskt medvetande”2 och bör därför spela en större roll i kampanjerna inför 
valet till Europaparlamentet, så att de syns mer och kan visa på sambandet mellan en 
röst på ett visst nationellt parti och hur det påverkar storleken hos en europeisk politisk 
grupp i Europaparlamentet.

L. Tidsfristen för att slutföra röstlängder före valet till Europaparlamentet varierar stort 
bland medlemsstaterna, för närvarande från 17 till 83 dagar, vilket innebär att 
kandidater och röstberättigade hamnar i en ojämlik situation när det gäller hur lång tid 
de har på sig att driva en kampanj eller fundera över vem de ska rösta på.

M. Enligt de nuvarande valreglerna inom EU kan man ha en icke-obligatorisk tröskel på 
upp till 5 % av de avgivna rösterna som avser valet till Europaparlamentet och 15 
medlemsstater har använt sig av denna möjlighet och har infört en tröskel på mellan 3 % 
och 5 %. I mindre medlemsstater och i medlemsstater som har delat in sitt valområde i 
valkretsar ligger tröskeln i själva verket över 3 %, trots att det inte finns någon laglig 
tröskel.

N. Trots att artikel 10.2 i valakten uttryckligen förbjuder att valresultat meddelas för tidigt 
har det tidigare skett att sådana resultat har meddelats. Om vallokalerna skulle stänga 
samma tid i alla medlemsstater skulle det bidra starkt till att valet till Europaparlamentet 
fick en gemensam EU-karaktär och minska risken för påverkan av dess resultat om 
valresultaten i vissa medlemsstater meddelades innan vallokalerna har stängts i alla 
medlemsstaterna.

O. Lissabonfördraget upprättade en ny konstitutionell ordning genom att ge 
Europaparlamentet rätten att välja Europeiska kommissionens ordförande3 i stället för 
att bara ge sitt godkännande. I och med valet 2014 skapades ett viktigt prejudikat i detta 

                                               
1 Artikel 20.2 i EUF-fördraget.
2 Artikel 10.4 i EU-fördraget.
3 Artikel 17.7 i EU-fördraget.
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avseende. Förfarandet för utnämning och val av huvudkandidater till denna post bör 
dessutom ingå som en del i valkampanjerna. Tidsfristen för de politiska partierna i EU 
för att utnämna kandidater bör också kodifieras i valakten.

P. Alla medlemsstater ger inte sina medborgare möjligheten att rösta från utlandet och 
bland de som ger den möjligheten varierar villkoren för berövandet av rösträtten till stor 
del. Om alla unionsmedborgare som är bosatta utanför EU har rätt att delta i val skulle 
jämlikheten av valen förbättras.

Q. Minimiåldern för valbarhet i alla de 28 medlemsstaterna varierar mellan 18 och 25 år 
och minimiåldern för rätten att rösta varierar mellan 16 och 18 år, på grund av de olika 
konstitutionella traditionerna och rösträttstraditionerna i medlemsstaterna. Det vore 
mycket önskvärt med en harmonisering av rösträttsåldern och minimiåldern för 
kandidater för att ge unionsmedborgarna riktig jämlikhet i rösträtten och diskriminering 
skulle då kunna undvikas på det mest grundläggande medborgarskapsområdet: rätten att 
delta i den demokratiska processen.

R. Poströstning, elektronisk röstning eller röstning via internet skulle kunna göra valet mer 
effektivt och tilltalande för väljarna, under förutsättning att högsta möjliga nivå på 
skyddet av personuppgifter kan garanteras. 

S. I de flesta medlemsstater kan verksamma ledamöter ställa upp i parlamentsvalet utan att 
behöva avsluta sin institutionella verksamhet.

T. De första prognoserna av valresultaten bör meddelas samtidigt i alla medlemsstater, 
kl. 21.00 CET valperiodens sista dag.

1. Europaparlamentet beslutar att reformera sitt valförfarande i god tid före 2019 års val. 
Vid reformeringen av parlamentets valförfarande ska man sträva efter att förbättra den 
demokratiska dimensionen av valet till Europaparlamentet, förstärka begreppet EU-
medborgarskap, förbättra Europaparlamentets funktionssätt och unionens styrning, göra 
Europaparlamentets arbete mer legitimt och effektivt, göra systemet för att genomföra 
val till Europaparlamentet mer effektivt och se till att unionens medborgare får en mer 
likvärdig status i samband med val.

2. Europaparlamentet föreslår att de europeiska politiska partiernas synlighet ska ökas 
genom att placera deras namn och logotyper på valsedlarna och rekommenderar att 
dessa även ska förekomma på valaffischer och annat material som används i EU-
valkampanjerna. Detta skulle göra valet mer transparent och förbättra det demokratiska 
sätt på vilket det genomförs, eftersom medborgarna då tydligt kan se ett samband 
mellan deras röst och hur den påverkar storleken på en europeisk politisk grupp i 
Europaparlamentet.

3. Europaparlamentet beslutar sig för att fastställa en gemensam tidsfrist på minst 12 
veckor före valdagen då valsedlar ska ha upprättats på nationell nivå, så att jämlikheten 
vid val kan förbättras genom att kandidater och väljare i hela EU får en lika lång period 
för att förbereda sig för och fundera inför valet.

4. Europaparlamentet föreslår att en obligatorisk tröskel på mellan 3 % och 5 % ska 
införas för fördelningen av mandaten i medlemsstater med en enda valkrets och 
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valkretsar där listval används och som består av fler än 26 mandat. Parlamentet anser att 
denna åtgärd är viktig för att säkerställa Europaparlamentets funktion eftersom 
ytterligare splittring då undviks.

5. Europaparlamentet föreslår att valen i alla medlemsstaterna ska avslutas kl. 21.00 CET 
på söndagen då valet till Europaparlamentet hålls. Detta skulle säkerställa att artikel 
10.2 i valakten skulle tillämpas korrekt och därmed minskar risken för att valresultaten 
påverkas om valresultaten i vissa medlemsstater meddelas innan vallokalerna har 
stängts i alla medlemsstater.

6. Europaparlamentet beslutar sig för att fastställa en gemensam tidsfrist då europeiska 
politiska partier kan nominera huvudkandidater till 12 veckor före valet till 
Europaparlamentet. Parlamentet anser att nomineringsprocessen för huvudkandidater 
utgör en viktig aspekt av valkampanjerna på grund av att resultaten av valet till 
Europaparlamentet är nära förknippade med valet av kommissionens ordförande såsom 
det är fastställt i Lissabonfördraget.

7. Europaparlamentet föreslår att unionsmedborgare som är bosatta i ett tredjeland ska ha 
rätt att rösta i valet till Europaparlamentet. Parlamentet anser att unionsmedborgarna då 
äntligen skulle få rätt att rösta i valet till Europaparlamentet på samma villkor, oavsett 
deras bosättningsort eller nationalitet.

8. Som en framtida åtgärd rekommenderar Europaparlamentet att medlemsstaterna beaktar 
hur de kan harmonisera väljarnas minimiålder till 16 år för att ytterligare förbättra 
jämlikheten vid val bland unionsmedborgarna.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda poströstning, elektronisk 
röstning eller röstning via internet för att göra det lättare att rösta för personer med 
nedsatt rörlighet eller för dem som bor utomlands.

10. Europaparlamentet uppmanar berörda institutioner att granska ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen, i syfte att anpassa 
reglerna för ledamöter av kommissionen som vill ställa upp i valet till 
Europaparlamentet, så att inte kommissionens institutionella effektivitet hindras i 
valtider och så att missbruk av institutionens resurser undviks.

11. Europaparlamentet beslutar sig för att ge parlamentet rätten att fastställa valperioden för 
val till Europaparlamentet efter samråd med rådet.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja jämlikhet 
mellan könen i alla aspekter av valet till Europaparlamentet.

13. Europaparlamentet överlämnar det bifogade förslaget till ändring av akten om allmänna 
direkta val av ledamöter av Europaparlamentet till rådet.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och till medlemsstaternas parlament och 
regeringar.
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Förslag till utkast till rådets beslut om antagande av bestämmelser om ändring av akten 
om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet1

Ändringsförslag 1

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 % 
av de avgivna rösterna på nationell nivå.

För valkretsar och medlemsstater med en 
enda valkrets, där listval används och som 
består av fler än 26 mandat, ska 
medlemsstaterna fastställa en tröskel för 
fördelningen av mandaten som inte ska 
vara lägre än 3 %, och inte överstiga 5 %, 
av de avgivna rösterna i den valkrets eller 
den medlemsstat med en enda valkrets 
som berörs.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 2

1976 års valakt
Artikel 3a (ny)

                                               
1

Ändringsförslagen i detta dokument grundas på 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 Europeiska unionens publikationsbyrå framställt (CONSLEG. 1976X1008-
23/09/2002) på följande två punkter: Den innehåller en strecksats i artikel 6.1, ”– medlem 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 rådets beslut 2002/772/EG, Euratom.
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1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3a

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle ge unionsmedborgarna lika lång tid för att fundera över vem de 
ska rösta på och ge kandidaterna lika lång tid för att förbereda sina kampanjer.

Ändringsförslag 3

1976 års valakt
Artikel 3b (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 3b

Valsedlarna ska innehålla information 
om kopplingar mellan nationella partier 
och europeiska politiska partier, om en 
sådan koppling finns. Medlemsstaterna 
ska uppmuntra och underlätta 
tillhandahållandet av sådan information i 
valkampanjens material.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att upprätta ett enhetligt valförfarande i alla 
medlemsstater då det ger unionsmedborgarna information om kopplingen mellan nationella 
kandidater och de politiska grupperna på EU-nivå.

Ändringsförslag 4

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

Artikel 3c

De europeiska politiska partierna ska 
nominera sina kandidater till posten som 
kommissionens ordförande senast 12 
veckor före det datum då valperioden 
inleds enligt artikel 10.1.

Or. en

Motivering

Eftersom Europaparlamentet i och med Lissabonfördraget fick rätt att välja kommissionens 
ordförande bör unionsmedborgarna kunna koppla sina röster till deras partis kandidat till 
kommissionens ordförande.

Ändringsförslag 5

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, i de fall de 
gör det, ska de vidta tillräckliga åtgärder 
för att säkerställa att röstningen är hemlig 
och att personuppgifterna skyddas.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle tillåta användandet av elektronisk röstning i valet till 
Europaparlamentet och därmed göra det enklare att rösta för unionsmedborgare med nedsatt 
rörlighet och för dem som bor utomlands.

Ändringsförslag 6

1976 års valakt
Artikel 4b (ny)
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1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 4b

Medlemsstaterna får ge sina medborgare 
möjligheten att poströsta i val till 
Europaparlamentet. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle göra det möjligt att använda poströstning och därmed ge 
unionsmedborgarna ytterligare ett sätt att rösta på.

Ändringsförslag 7

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.

2. Uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet ska 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 
ska 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 ska tillämpas.
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Or. en

Ändringsförslag 8

1976 års valakt
Artikel 9a (ny)

1976 års valakt Ändringsförslag

Artikel 9a

Unionsmedborgare som är bosatta i ett 
tredjeland ska ha rätt att rösta i val till 
Europaparlamentet. Medlemsstaterna ska 
vidta de åtgärder som krävs för att 
säkerställa att denna rättighet utövas.

Or. en

Motivering

Unionsmedborgare utanför EU bör ha samma rätt att delta i val till Europaparlamentet som 
de som är bosatta i EU.

Ändringsförslag 9

1976 års valakt
Artikel 10 – punkt 1

1976 års valakt Ändringsförslag

Val till Europaparlamentet skall hållas på 
det datum och de klockslag som bestäms 
av respektive medlemsstat; denna dag
skall för samtliga medlemsstater infalla 
under samma period som skall börja en 
torsdag morgon och sluta närmast följande 
söndag.

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 
avslutas kl. 21.00 CET denna söndag i 
samtliga medlemsstater.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skulle kunna innebära att information om valresultat inte läcker ut i 
medlemsstater som håller val till Europaparlamentet tidigare och därmed försvinner risken 
för att valets slutresultat påverkas.
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Ändringsförslag 10

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 
ska rösta sist inom den period som anges i 
punkt 1. De första prognoserna av 
valresultaten ska meddelas samtidigt i alla 
medlemsstater kl. 21.00 CET den söndag 
som utgör valperiodens sista dag, i 
enlighet med punkt 1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 11

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 en månad 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, efter att ha hört rådet, 
minst 12 veckor 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.

Or. en

Motivering

Parlamentet ska ha rätt att fastställa datumen för sin egen valperiod.
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MOTIVERING

Argument för en reform av vallagen

Trots att man redan i Romfördraget från 1957 förutsåg möjligheten att utveckla ett enhetligt
valförfarande för allmänna direkta val styrs valet till Europaparlamentet fortfarande i hög grad 
av nationella valregler. Den politiska mandatfördelningen i Europaparlamentet bestäms inte 
av ett parlamentsval, utan av 28 nationella val av mandatgrupperingar. Detta utgör en skarp 
kontrast till Europaparlamentets egenskap av ett verkligt europeiskt organ och en jämlik 
medlagstiftare i EU:s institutionella struktur. De politiska grupperna i Europaparlamentet 
visar en anmärkningsvärd samstämmighet i jämförelse med hur de nationella parlamenten 
röstar. Ledamöterna av Europaparlamentet agerar inte som representanter för sina respektive 
medlemsstater utan som ”företrädare för unionens medborgare”1, vilket är helt i linje med 
deras roll enligt EU-fördragen. 

De olika politiska visioner och intressen som finns representerade i Europaparlamentet 
presenteras inte för väljarna i upptakten till parlamentsvalet. Valkampanjer genomförs först 
och främst på de nationella politiska arenorna och därmed svävar unionsmedborgarna i 
okunnighet om den faktiska politik som kan bli resultatet av deras röst. I detta avseende kan 
de europeiska politiska partiernas utnämning av huvudkandidater till posten som 
kommissionens ordförande i valet 2014 ses som ett genombrott. Trots alla insatser var 
huvudkandidaterna emellertid okända för de flesta unionsmedborgare2 och för många väljare 
var även de nationella partiernas koppling till deras respektive europeiska politiska grupper 
oklar. Val är det främsta verktyget för demokratiskt deltagande, men på grund av det 
förlegade system som styr valet till Europaparlamentet kan inte unionsmedborgarna delta helt 
och fullt i de europeiska politiska debatterna.

Förutom att det finns ett behov av att stärka den europeiska dimensionen av valet till 
Europaparlamentet strider den nuvarande heterogenitetsnivån i de nationella valreglerna mot 
begreppet EU-medborgarskap och jämlikhetsprincipen. Harmonisering är inte ett 
självändamål, men unionsmedborgarna måste kunna utöva sin rösträtt på jämförbara villkor 
som tar hänsyn till demokratiska principer, oberoende av deras nationella medborgarskap.

För att överbrygga klyftan mellan EU:s institutioner och väljarna som hålls i sina nationella 
kokonger, liksom för att behandla alla unionsmedborgare lika, är Europaparlamentet fast 
beslutet att använda sig av dess rättigheter enligt artikel 223.1 i EUF-fördraget för att inleda 
en reform av EU:s valakt3.

                                               
1 Artikel 14.2 i EU-fördraget: ”Europaparlamentet ska vara sammansatt av företrädare för unionens medborgare. 
Deras antal får inte överstiga 750, plus ordföranden. Medborgarna ska företrädas med degressiv proportionalitet, 
med minst sex ledamöter per medlemsstat. Ingen medlemsstat får tilldelas fler än 96 platser.”
2 Enligt en opinionsundersökning från Ipsos som genomfördes i april 2014 visste endast 40 % av väljarna i hela 
EU vem Martin Schulz var, 39 % vilka Jean-Claude Juncker och José Bové var, 37 % vem Guy Verhofstadt var 
och 31 % vem Ska Keller eller Alexis Tsipras var. Se HYPERLINK "http://www.ipsos-na.com/news-
polls/pressrelease.aspx?id=6491" www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491.
3 Akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (EGT L 278, 8.10.1976, s. 5), ändrad 
genom rådets beslut av den 25 juni 2002 och 23 september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val av 
företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 283, 
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Ingen förändring

Sedan 1976, då EU:s valakt banade vägen för det första direkta valet till Europaparlamentet 
1979, har de bestämmelser som styr valet utvecklats till viss del, om än inte i så hög grad som 
Europaparlamentet hade önskat. 1992 gav Maastrichtfördraget Europaparlamentet rätten att 
samtycka till rådets beslut om ett enhetligt förfarande, och betydande framsteg gjordes i fråga 
om medborgarskap genom att unionsmedborgarna fick rösträtt och möjlighet att ställa upp 
som kandidater i den medlemsstat där de är bosatta. I och med Maastrichtfördraget infördes 
möjligheten att bilda politiska partier på EU-nivå och ett steg togs därmed mot en 
transnationell politik. I Amsterdamfördraget från 1997 utvidgades Europaparlamentets 
mandat för en reform av EU:s vallag. Sedan dess måste inte Europaparlamentets förslag 
nödvändigtvis leda till ett enhetligt förfarande, utan kan även fastställa gemensamma 
principer som alla medlemsstater måste följa. I och med Lissabonfördraget fick ledamöterna 
av Europaparlamentet status som företrädare för EU:s medborgare i stället för ”folken i 
staterna”. Det gav dessutom Europaparlamentet rätten att välja kommissionens ordförande, i 
stället för att endast ge sitt samtycke till Europeiska rådets val. Eftersom Europeiska rådet har 
en skyldighet att ta hänsyn till resultatet av valet till Europaparlamentet när man utser 
kandidaten kopplas unionsmedborgarnas röster till valet av kommissionens ordförande.

Parallellt med ändringarna av fördraget gjordes framsteg i fastställandet av grundläggande 
villkor för valet till Europaparlamentet genom sekundärlagstiftning. I rådets direktiv 
93/109/EG1 fastställdes närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till 
Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är 
medborgare. Dock kvarstår problem med införandet av bestämmelserna (kommissionen 
inledde ett överträdelseförfarande mot 14 medlemsstater som hade underlåtit att införliva 
detta direktiv). I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/20032 fastställdes 
regler för bildandet av politiska partier på europeisk nivå och ger dem möjlighet till bidrag 
från Europeiska unionens allmänna budget. Reglerna utvecklades ytterligare genom 
förordning (EU, Euratom) nr 1141/20143, som träder i kraft 2017 och ger europeiska politiska 
partier status som europeiska juridiska personer.

Den enda reformen av valakten i sig genomfördes 2002 genom rådets beslut 2002/772/EG, 
Euratom, där man kräver att medlemsstaterna ska genomföra valet så att det är proportionellt
och använda listval (valsedlar) eller ett system med enkel överförbar röst. Då avskaffades 
även möjligheten för ledamöterna av Europaparlamentet att utöva två mandat samtidigt. 
Medlemsstaterna fick dessutom uttryckligen rätt att upprätta valkretsar på nationell nivå och 
att införa en nationell tröskel på högst 5 %. 

Trots dessa reformer styrs valet till Europaparlamentet fortfarande i hög grad av nationell 
lagstiftning, valkampanjerna är fortfarande nationella och de europeiska politiska partierna 

                                                                                                                                                  
21.10.2002, s. 1–4), hädanefter kallad EU:s valakt.
1 Rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 (EGT L 329, 30.12.1993, s. 34–38), ändrat genom rådets 
direktiv 2013/1/EU av den 20 december 2012 (EUT L 26, 26.1.2013, s. 27–29).
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), ändrad av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1524/2007 av den 18 december 2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 5).
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för 
och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).
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kan inte utöva sitt konstitutionella mandat tillräckligt och ”bidra till att skapa ett europeiskt 
politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja” i enlighet med artikel 
10.4 i EU-fördraget. 

Vägen framåt

Enligt artikel 223.1 i EUF-fördraget har Europaparlamentet rätt att inleda en reform av den 
europeiska vallagen genom att ta fram förslag som sedan rådet fattar enhälliga beslut om. 
Ändringsförslag för EU:s valakt läggs sedan fram för ratificering av medlemsstaterna enligt 
deras konstitutionella bestämmelser. Utöver detta innebär artikel 14 i EU:s valakt att ett 
enklare förfarande kan användas för mer tekniska åtgärder. De antas genom ett enhälligt 
beslut i rådet efter att ha hört Europeiska kommissionen, utan krav på nationell ratificering. 
Emellertid måste alla genomförandeåtgärder grundas på särskilda bestämmelser i själva EU-
valakten. Med hänsyn till den begränsade omfattningen av EU:s valakt i dess nuvarande form 
kan inga omfattande reformer genomföras genom genomförandeåtgärder. 

Föredragandena har undersökt ett stort antal möjliga reformåtgärder som kan innebära att man 
förbättrar den demokratiska dimensionen av valet till Europaparlamentet, förstärker begreppet 
EU-medborgarskap, förbättrar Europaparlamentets funktionssätt och unionens styrning, gör 
Europaparlamentets arbete mer legitimt och effektivt, gör valförfarandet för att genomföra val 
till Europaparlamentet mer effektivt och ser till att unionens medborgare får en mer likvärdig 
status i samband med val. Efter att noga ha granskat förtjänsterna med alla de möjliga 
reformåtgärderna när det gäller att uppnå de ovanstående målen samt även deras 
genomförbarhet i den nuvarande politiska situationen, föreslår föredragandena följande 
ändringar av 1976 års valakt:

1. Att de europeiska politiska partiernas synlighet förbättras genom att man placerar deras 

namn och logotyper på valsedlarna och där det är möjligt på valaffischer som används i 

valkampanjerna inför val till Europaparlamentet. 

2. Införandet av en gemensam tidsfrist på 12 veckor före valdagen då valsedlar ska ha 

upprättats på nationell nivå.

3. Införandet av en obligatorisk tröskel för fördelningen av mandaten i medlemsstater 

med en enda valkrets och valkretsar som består av fler än 26 mandat på mellan 3 % och 

5 % för medlemsstater där listval används.

4. Att vallokalerna i alla medlemsstater ska stänga kl. 21.00 CET den söndag då valet 

hålls.

5. Införandet av en gemensam tidsfrist på 12 veckor för de europeiska politiska partiernas 

utnämning av huvudkandidater. 

6. Införande av rösträtt i valet till Europaparlamentet för alla unionsmedborgare som är 

bosatta utanför EU.

7. Införande av möjligheter till elektronisk röstning och röstning via internet samt till 

poströstning.
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8. Harmonisering av väljarnas minimiålder till 16 år för vidare rekommendation till 

medlemsstaterna.


