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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), 

– der henviser til artikel 10 i TEU1, 

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Europa-Parlamentets 

sammensætning med henblik på valget i 20142, 

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2015 om reform af valgloven i Den 

Europæiske Union, som indeholder et forslag til Rådets afgørelse med henblik på 

vedtagelse af bestemmelserne om ændring af akten om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet3, 

– der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse 2013/312/EU af 28. juni 20134 om 

Europa-Parlamentets sammensætning, 

– der henviser til Langfredagsaftalen af 10. april 1998, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45, 52 og 84, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-

0007/2018), 

A. der henviser til, at Europa-Parlamentets sammensætning skal respektere de kriterier, der 

er fastlagt i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i TEU, nemlig at antallet af repræsentanter 

for unionsborgerne ikke må overstige syv hundrede og halvtreds plus formanden, at 

borgerne skal repræsenteres degressivt proportionalt med en minimumstærskel på seks 

medlemmer for hver medlemsstat, og at ingen medlemsstat kan tildeles mere end 96 

pladser; 

                                                 
1  Denne artikel bestemmer, at "borgerne repræsenteres direkte på EU-plan i Europa-

Parlamentet". 
2  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0082. 
3  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0395. 
4  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 57. 



B. der henviser til, at artikel 14, stk. 2, i TEU fastsætter, at Europa-Parlamentet består af 

repræsentanter for Unionens borgere;  

C. der henviser til, at TEU og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

understreger betydningen af lighed mellem borgerne og ligebehandling af dem fra EU-

institutionernes side; der henviser til, at det er vigtigt at fremme lige repræsentation med 

henblik på at øge Europa-Parlamentets legitimitet som det lovgivende organ, der 

repræsenterer Unionens borgere; 

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet har undersøgt en række forslag, der var bestilt af 

og forelagt for det, til et varigt system til fordeling af pladser baseret på matematiske 

formler;  

E. der henviser til, at Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 i overensstemmelse med 

artikel 50 i TEU meddelte Det Europæiske Råd, at det agter at udtræde af Den 

Europæiske Union, og at den toårige tidsramme for forhandlinger og indgåelse af en 

udtrædelsesaftale slutter den 29. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter 

aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter at forlænge denne 

frist; 

F. der henviser til, at medmindre den nuværende retlige situation ændres, vil Det Forenede 

Kongerige ikke længere være medlem af Den Europæiske Union på tidspunktet for det 

næste valg til Europa-Parlamentet i 2019; 

G. der henviser til, at adskillige medlemsstater for nylig har givet udtryk for støtte til 

oprettelsen af en fælles valgkreds fra og med valget til Europa-Parlamentet i 2019; der 

henviser til, at en forudsætning for oprettelsen af en fælles valgkreds er en ændring af 

akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, som bør 

vedtages senest et år før valget til Europa-Parlamentet som fastsat i 

Venedigkommissionens kodeks for god praksis i forbindelse med valgspørgsmål; 

H. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sit forslag af 11. november 2015 til Rådets 

afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-

Parlamentet krævede indførelse af en obligatorisk spærregrænse for valgkredse samt for 

medlemsstater med én samlet valgkreds, hvor listevalg anvendes, og som omfatter mere 

end et bestemt antal mandater; mener, at denne spærregrænse skal fastlægges under 

hensyntagen til den nye fordeling af pladser; 

1. bemærker, at den nuværende fordeling af pladser i Europa-Parlamentet som fastsat i Det 

Europæiske Råds afgørelse 2013/312/EU kun finder anvendelse på valgperioden 2014-

2019; understreger derfor, at det er nødvendigt med en ny afgørelse om Europa-

Parlamentets sammensætning for valgperioden 2019-2024; 

2. erkender det forhold, at den nuværende fordeling af pladser i flere tilfælde ikke er i 

overensstemmelse med princippet om degressiv proportionalitet, og den skal derfor 

korrigeres senest et år inden valget til Europa-Parlamentet i 2019; 

3. anerkender, at en række medlemsstater også finder, at afstemningssystemet i Rådet skal 

tages i betragtning, når der træffes afgørelse om fordelingen af pladser i Europa-

Parlamentet; 

4. understreger, at mens de matematiske formler viser et stort potentiale for et varigt 

system til fordelingen af pladserne i fremtiden, er det ikke politisk bæredygtigt for 



Parlamentet at foreslå et permanent system på dette tidspunkt; 

 

5. anerkender, at medmindre den nuværende retlige situation ændres, vil Det Forenede 

Kongerige ikke længere være en medlemsstat på tidspunktet for det næste valg til 

Europa-Parlamentet i 2019; 

6. foreslår, at der fra det næste valg til Europa-Parlamentet i 2019 skal anvendes en ny 

fordeling af pladser i Parlamentet, som overholder de kriterier, der er fastlagt i artikel 14 

i TEU; mener at i tilfælde af, at ovennævnte retlige situation vedrørende Det Forenede 

Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ændrer sig, bør fordelingen af 

pladserne i valgperioden 2014-2019 finde anvendelse indtil Det Forenede Kongeriges 

udtrædelse af Den Europæiske Union får retskraft;  

7. understreger, at pladser, der bliver ledige som følge af Det Forenede Kongeriges 

udtræden af Den Europæiske Union, vil lette vedtagelsen af en ny fordeling af pladserne 

i Europa-Parlamentet, hvorved princippet om degressiv proportionalitet gennemføres; 

understreger endvidere, at den nye foreslåede fordeling ville give mulighed for at 

mindske Parlamentets størrelse; bemærker, at kun en brøkdel af de pladser, som Det 

Forenede Kongerige har afgivet, er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker et tab af 

pladser for nogen medlemsstat; 

8. understreger, at en reduktion af Parlamentets størrelse ville frigøre et antal pladser til 

eventuelle fremtidige udvidelser af Den Europæiske Union;  

9. minder om, at befolkningen i Nordirland i henhold til Langfredagsaftalen har en 

umistelig ret til britisk statsborgerskab, irsk statsborgerskab eller begge dele, og – i kraft 

af retten til irsk statsborgerskab – ligeledes til unionsborgerskab; 

10. minder om, at degressiv proportionalitet, som er fastlagt i traktaterne, er baseret på 

antallet af pladser pr. medlemsstat og ikke på kandidaternes nationalitet;  

11. opfordrer Rådet til hurtigt at færdiggøre revisionen af akten om almindelige direkte valg 

af medlemmerne af Europa-Parlamentet; 

12. understreger, at den af Europa-Parlamentet foreslåede reform af akten om almindelige 

direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet vil styrke den europæiske karakter 

af valget og sende et positivt signal for den fremtidige udvikling af det europæiske 

projekt; 

13. finder, at den foreslåede fordeling, der er baseret på traktaternes principper, udgør et 

solidt grundlag for en metode til at fastlægge fordelingen af pladser i fremtiden under 

overholdelse af kriterierne i artikel 14 i TEU, navnlig princippet om degressiv 

proportionalitet, og er tillige retfærdig, gennemsigtig, objektiv i overensstemmelse med 

de seneste demografiske forandringer og forståelig for de europæiske borgere; 

14. forelægger på grundlag af sin initiativret i henhold til artikel 14, stk. 2, i TEU Det 

Europæiske Råd vedføjede forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om fastlæggelse 

af Europa-Parlamentets sammensætning; understreger, at der er et presserende behov 

for at vedtage denne afgørelse, som kræver Parlamentets godkendelse, således at 

medlemsstaterne i god tid kan træffe de nødvendige nationale bestemmelser, således at 

de kan tilrettelægge valget til Europa-Parlamentet for valgperioden 2019-2024; 

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning og det vedføjede forslag til Det 



Europæiske Råds afgørelse sammen med ovennævnte betænkning fra Udvalget om 

Konstitutionelle Anliggender til Det Europæiske Råd, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

  



BILAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

Forslag til  

DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE  

om Europa-Parlamentets sammensætning 

 

 

DET EUROPÆISKE RÅD HAR – 

 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, stk. 2, 

 

under henvisning til Europa-Parlamentets initiativ, 

 

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

(1) Artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter 

kriterierne for Europa-Parlamentets sammensætning, nemlig at antallet af 

repræsentanter for Unionens borgere ikke må overstige syv hundrede og halvtreds plus 

formanden, at borgerne skal repræsenteres degressivt proportionalt med en 

mindstetærskel på seks medlemmer for hver medlemsstat, og at ingen medlemsstat kan 

tildeles mere end seksoghalvfems pladser. 

 

(2) Af artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Union fremgår det bl.a., at Unionens 

funktionsmåde bygger på det repræsentative demokrati, hvor borgerne repræsenteres 

direkte på EU-plan i Europa-Parlamentet, og medlemsstater repræsenteres af deres 

regeringer, der selv er demokratisk ansvarlige over for deres nationale parlamenter eller 

borgere, i Rådet. Artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union om Europa-

Parlamentets sammensætning finder derfor anvendelse inden for konteksten af de 

bredere institutionelle ordninger, der er fastsat i traktaterne, og som ligeledes omfatter 

bestemmelserne om beslutningstagning i Rådet — 

 

 

 

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE: 

 

Artikel 1 

 

Ved anvendelsen af bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den 

Europæiske Union skal følgende principper overholdes: 

 

– ved fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet skal de i traktaten om Den Europæiske 

Union fastsatte minimums- og maksimumstal pr. medlemsstat udnyttes fuldt ud for så 

nøjagtigt som muligt at afspejle størrelsen af de respektive befolkninger 

 

– degressiv proportionalitet defineres som følger: forholdet mellem de enkelte 

medlemsstaters indbyggertal og antal pladser inden afrunding til hele tal skal variere i 

forhold til deres respektive indbyggertal på en sådan måde, at hvert enkelt medlem af 

Europa-Parlamentet fra en mere folkerig medlemsstat repræsenterer flere borgere end 



hvert enkelt medlem fra en mindre folkerig medlemsstat, og omvendt, at jo større en 

medlemsstats befolkning er, jo mere ret har den til et stort antal pladser 

 

– fordelingen af pladser skal afspejle den demografiske udvikling i medlemsstaterne. 

 

 

Artikel 2 

 

 Kommissionen (Eurostat) beregner størrelsen af medlemsstaternes befolkning på grundlag af 

de seneste oplysninger fra medlemsstaterne og i henhold til en metode fastlagt i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1260/201311. 

 

 

Artikel 3 

 

1. Antallet af repræsentanter i Europa-Parlamentet, der vælges i hver enkelt medlemsstat, for 

valgperioden 2019-2024 fastsættes hermed til: 

 

 

Belgien 21 

Bulgarien 17 

Tjekkiet 21 

Danmark 14 

Tyskland 96 

Estland   7 

Irland 13 

Grækenland 21 

Spanien 59 

Frankrig 79 

Kroatien 12 

Italien 76 

Cypern   6 

Letland   8 

Litauen 11 

Luxembourg   6 

Ungarn 21 

Μalta   6 

Nederlandene 29 

Østrig 19 

Polen 52 

Portugal 21 

Rumænien 33 

Slovenien   8 

Slovakiet 14 

Finland 14 

Sverige 21 

 

 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1260/2013 af 20. november 2013 

om europæiske demografiske statistikker (EUT L 330 af 10.12.2013, s. 39). 



2. Såfremt Det Forenede Kongerige stadig er en EU-medlemsstat ved begyndelsen af 

valgperioden 2019-2024, skal antallet af repræsentanter i Europa-Parlamentet pr. 

medlemsstat, som tiltræder deres mandat, dog være det antal, der er fastsat i artikel 3 i Rådets 

afgørelse 2013/312/EU1, indtil Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union 

får retskraft.  

 

Når Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen får retskraft, er antallet af repræsentanter 

i Europa-Parlamentet, der vælges i hver medlemsstat, det, der er angivet i stk. 1 i denne 

artikel.  

 

Alle repræsentanter i Europa-Parlamentet, som besætter de ekstra pladser, der fremkommer 

som forskellen mellem antallet af pladser, der tildeles i henhold til første og andet afsnit i 

dette stykke, tiltræder deres mandater i Parlamentet på samme tid. 

 

 

Artikel 4 

 

I tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af valgperioden 2024-2029 forelægger Europa-

Parlamentet Det Europæiske Råd i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i traktaten om 

Den Europæiske Union et forslag til en ajourført fordeling af pladserne. 

 

 

Artikel 5 

 

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende. 

 

Udfærdiget i ... 

 

 

På Det Europæiske Råds vegne 

Formand 

 

                                                 
1  Det Europæiske Råds afgørelse 2013/312/EU af 28. juni 2013 om Europa-Parlamentets 

sammensætning (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 57). 


