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Valet till Europaparlamentet 2014  

Europaparlamentets resolution av den 22 november 2012 om valet till Europaparlamentet 

2014 (2012/2829(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 10 och 17 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artiklarna 10 och 11 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet, vilken är bifogad rådets beslut av den 20 september 1976, i dess 

ändrade lydelse1, 

– med beaktande av kommissionens uttalande av den 22 november 2012 om valet till 

Europaparlamentet 2014, 

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. På unionsnivå företräds medborgarna direkt av Europaparlamentets ledamöter. 

B. De politiska partierna på europeisk nivå bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt 

medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja. 

C. Kommissionens ordförande väljs av parlamentet efter det att Europeiska rådet lagt fram 

ett förslag med kvalificerad majoritet. Europeiska rådet måste ta hänsyn till resultatet av 

valet till parlamentet och på lämpligt sätt ha samrått med parlamentet innan det 

nominerar sin kandidat. 

D. Kommissionen är kollektivt ansvarig inför Europaparlamentet. 

E. Det nya parlamentet behöver tillräckligt med tid för att organisera sig före valet av 

kommissionens ordförande. 

F. För att den nya kommissionen ska kunna tillträda den 1 november 2014 bör 

kommissionens ordförande väljas i juli 2014 under parlamentets konstituerande 

plenarsammanträde. 

G. Parlamentet röstar om godkännande av utnämningen av hela kommissionskollegiet efter 

att ha hört de kandidater som rådet föreslagit i samförstånd med den valda 

kommissionsordföranden, på grundval av de förslag som lämnats av medlemsstaterna. 

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft de europeiska politiska partierna att nominera 

kandidater till ordförandeskapet för kommissionen och förväntar sig att dessa kandidater 

ska inta en ledarroll i den parlamentariska valkampanjen, framför allt genom att 

personligen presentera sina program i unionens alla medlemsstater. Parlamentet betonar 

                                                 
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). 



att det är viktigt att stärka både parlamentets och kommissionens politiska legitimitet 

genom att skapa en mer direkt länk mellan de respektive valen och väljarnas beslut. 

2. Europaparlamentet begär att så många ledamöter som möjligt av den kommande 

kommissionen ska tas från ledamöterna av Europaparlamentet, så att balansen mellan de 

båda lagstiftande kamrarna avspeglas.  

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionens framtida ordförande att se till att det i den 

kommande Europeiska kommissionen råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 

Parlamentet rekommenderar att varje medlemsstat föreslår en kvinnlig och en manlig 

kandidat till nästa kommissionskollegium. 

4. Mot bakgrund av både de nya former för valet av Europeiska kommissionen som införts 

genom Lissabonfördraget och den förändring i förhållandet mellan parlamentet och 

kommissionen som ovannämnda nya former kommer att mynna ut i från och med 

valet 2014, anser Europaparlamentet att övertygande majoriteter i parlamentet kommer 

att vara av avgörande betydelse för stabiliteten i unionens lagstiftningsförfaranden och 

för en välfungerande verkställande makt på EU-nivå. Medlemsstaterna uppmanas därför 

att i sin vallagstiftning, i enlighet med artikel 3 i akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, införa lämpliga och proportionerliga minimitrösklar för 

tilldelning av platser så att trösklarna vederbörligen återspeglar medborgarnas beslut så 

som de kommit till uttryck i valet, samtidigt som parlamentets funktionalitet också 

skyddas effektivt. 

5. Europaparlamentet uppmanar rådet att samråda med parlamentet om huruvida valet kan 

hållas antingen den 15–18 maj eller den 22–25 maj 2014. 

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 

Europeiska rådet, rådet och kommissionen och till medlemsstaternas parlament och 

regeringar. 

 


