
DT\703649DA.doc PE400.477v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

17.1.2008

ARBEJDSDOKUMENT
om Europa-Parlamentsvalget (II)

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører:  Andrew Duff



PE400.477v01-00 2/6 DT\703649DA.doc

DA

Europa-Parlamentsvalget

II. FRA NICE TIL LISSABON

Umiddelbart efter undertegnelsen af Amsterdam-traktaten i 1997 udpegede Udvalget om 
Institutionelle Anliggender den parlamentariske næstformand Georgios Anastassopoulos til 
ordfører for valgproceduren. Hans opgave var at undersøge, om der kunne opnås enighed om 
et nyt forslag på baggrund af den reviderede artikel 190, stk. 4, det vil sige, om "principper, 
der er fælles for alle medlemsstater" udgjorde et bedre grundlag for ensartethed end "en i alle 
medlemsstater ensartet fremgangsmåde".

Anastassopoulos fandt en "meget bred konsensus" blandt medlemsstaterne i forbindelse med 
en række generelle principper, herunder ikke mindst forholdstalsvalg. Han opgav idéen om at 
forsøge at gennemføre territoriale valgkredse på ensartet vis, men insisterede på, at de blev 
gennemført i stater med mere end 20 millioner indbyggere. Navnlig rejste han spørgsmålet 
om, hvorvidt et antal pladser – han foreslog 10 % – kunne fordeles forholdsmæssigt fra 
transnationale (kønsafbalancerede) lister fra og med valget i 2009. Nationale grænser skulle 
være frivillige. Præferenceafstemning skulle tilskyndes for at fremme valgdeltagelsen.
Dobbelte parlamentariske mandater skulle forbydes. Han foreslog at fremrykke valget fra juni 
til maj (for at undgå sommerferien i de nordlige medlemsstater) og afkorte stemmeperioden til 
maksimalt to dage. Den omfattende betænkning af Anastassopoulous blev vedtaget af 
Parlamentet den 15. juli 1998 med 355 stemmer for, 146 imod og 39 hverken/eller.1

I 2002 ændrede Rådet loven fra 1976 for at kodificere indførelsen af forholdstalsvalg alle 
steder, specifikt tillade overførbare stemmer (STV) og præferenceafstemning, imødekomme 
territoriale valgkredse, fastsætte en maksimumgrænse på 5 %, udfase dobbeltmandatet og lade 
national lovgivning finde anvendelse på tilbagetrækning af mandater og udfyldning af ledige 
pladser.2 De mere drastiske forslag i Parlamentets Anastassopoulos-betænkning blev ikke 
vedtaget.

Nice, Laeken og konventet

Det lykkedes ikke Parlamentet at rejse spørgsmålet om valgproceduren på 
regeringskonferencen i Nice. I stedet blev afslutningen af regeringskonferencen i december 
2000 markeret med et voldsomt skænderi om fordelingen af pladser i Parlamentet. I sidste 
ende skulle husets størrelse for 2004-09 (for de daværende 25 medlemsstater) vokse til 732 
pladser: Tyskland beholdt 99, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige beholdt deres 78
hver, og Spanien og Polen havde hver 54. (Senere, efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, 
blev det vedtaget, at der fra 2009 skulle være 736 pladser: Igen skulle Tyskland have 99, 
Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige skulle falde til 72 hver, og Spanien og Polen til 
50).3

Nice-traktaten ændrede artikel 190, stk. 5, som følger:

                                               
1 EFT C 292 af 21.9.1998; Europa-Parlamentets beslutning er gengivet i bilag 1.
2 Rådets afgørelse af 25. juni 2002 og 23. september 2002 om ændring af akt om almindelige direkte valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet; EFT L 283 af 21.10.2002.
3 Se bilag II.
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Europa-Parlamentet fastsætter sine medlemmers statut og de almindelige betingelser 
for udøvelsen af deres hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse fra 
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Alle bestemmelser og betingelser 
i forbindelse med beskatningsordningen for medlemmer og forhenværende 
medlemmer vedtages med enstemmighed af Rådet.1

Artikel 191 blev ændret for at skabe retsgrundlag for at oprette en statut for europæiske 
politiske partier. Rådet fik beføjelser at fastlægge regler om anerkendelse og finansiering af 
europæiske partier i en fælles beslutningsprocedure med Parlamentet.

På vejen mod oprejsningen efter skuffelsen fra Nice-traktaten blev der i Laeken-erklæringen 
fra december 2001 stillet forskellige relevante spørgsmål om Europa-Parlamentets fremtidige
rolle. "Skal Europa-Parlamentets rolle styrkes? Skal den fælles beslutningstagning udvides?
Skal den måde, hvorpå vi vælger medlemmerne af Europa-Parlamentet, revideres? Er der 
behov for at etablere en europæisk valgkreds, eller er det bedst at bevare nationalt fastlagte 
valgkredse? Kan de to systemer kombineres?" Det skal dog indrømmes, at valgsystemet, da 
forfatningskonventet drøftede disse spørgsmål, blev prioriteret lavere end Parlamentets 
beføjelser og dets plads i den interinstitutionelle balance.2

Konventet foreslog ganske fornuftigt, at valgsystemet skulle underlægges Rådets lovgivning 
eller rammelovgivning, idet Rådet handlede enstemmigt på et forslag fra Parlamentet og med 
dettes godkendelse.3 Hvad angår Parlamentets form, forslog konventet, at Rådet skulle træffe 
en beslutning ved enstemmighed om et forslag fra Parlamentet og med dettes godkendelse. 
Størrelsen blev fastsat til 736. "Borgerne repræsenteres degressivt proportionalt med en 
mindstetærskel på fire medlemmer for hver medlemsstat."4 Endvidere skulle chartret om 
grundlæggende rettigheder være obligatorisk, og artikel 39 fastlagde, at enhver unionsborger 
har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor den 
pågældende har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat.

Regeringskonferencen i 2003-2004, som fulgte op på konventets arbejde, foretog ingen 
ændringer i procedurerne, men tilpassede den relevante klausul (nu artikel I-20, stk. 2,), så 
den lyder:

Europa-Parlamentet består af repræsentanter for Unionens borgere. Antallet af 
medlemmer må ikke overstige 750. Borgerne repræsenteres degressivt proportionalt 
med en mindstetærskel på seks medlemmer for hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser.

Dette lignede et forslag stillet af Tyskland i forbindelse med Maastrict, men det blev dengang 
afvist. Det er blevet antydet, at betydningen af ændringen af den historiske tekst – fra 
"repræsentanter for de i Fællesskabet sammensluttede stater" til "repræsentanter for 
Unionens borgere" – gik tabt i forhold til visse observatører. Men ændringen var ikke 
tilfældig: Faktisk blev ophøjelsen af EU-borgerne fremhævet andetsteds i 

                                               
1 Min fremhævelse.
2 Ordføreren var medlem af Konventet om Europas Fremtid (2002-2003) og var en af Parlamentets tre 
repræsentanter ved regeringskonferencen i 2007.
3 Artikel III-232 i udkastet til traktat om en forfatning for Europa (2003).
4 Artikel I-19, stk. 2, i udkastet til traktat om forfatning for Europa (2003).
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forfatningstraktaten.1 Og repræsentanter for Parlamentet i konventet og på de efterfølgende 
regeringskonferencer håbede, at ændringen ville tilskynde til en yderligere udvikling af de 
transnationale politikker og dermed medføre en mere populær anerkendelse af det 
postnationale politiske rum.

Lissabon-traktaten

Den nye historie om "tænkepausen" og forhandlingerne om Lissabon-traktaten er mere 
velkendt. Selv om spørgsmålet om valgproceduren ikke forårsagede nogen kontroverser under 
genforhandlingen af forfatningstraktaten, så gjorde forslaget om at omfordele pladserne i 
Parlamentet ved valget i 2009. Parlamentet efterkom Rådets anmodning af juni 2007 om at 
fremsætte et forslag om en omfordeling af pladserne. I betænkningen af Lamassoure-Severin 
(2007) lykkedes det på overbevisende vis Parlamentet at definere, hvordan princippet om 
degressiv proportionalitet skulle anvendes i praksis, på følgende måde: "forholdet mellem 
antallet af indbyggere og antallet af pladser for de enkelte medlemsstater bør variere i forhold 
til deres respektive indbyggertal, således at et medlem fra en mere folkerig medlemsstat skal 
repræsentere flere borgere end et medlem fra en mindre folkerig medlemsstat og omvendt, 
men også, at en mindre befolket medlemsstat aldrig kan have flere medlemmer end en mere 
befolket stat". 2

En enkelt stat, Italien, gjorde imidlertid indvendinger mod forslaget om i henhold til 
ovennævnte at tildele staten 72 pladser sammenlignet med Det Forenede Kongerige (73) og 
Frankrig (74). Regeringskonferencen nåede i sidste minut frem til et kompromis, hvor 
Parlamentets størrelse blev udvidet til 751 medlemmer, det vil sige 750 plus formanden, og 
den ekstra plads blev tildelt Italien. Uheldigvis er denne ordning i strid med den strenge 
anvendelse af princippet om degressiv proportionalitet (som defineret af Parlamentet), da et 
Italiensk parlamentsmedlem fra 2009 vil repræsentere færre indbyggere end en spansk kollega 
til trods for, at Spanien har et mindre indbyggertal end Italien.3

Til trods for denne afvigelse er Lamassoure-Severins definition af degressiv proportionalitet 
blevet accepteret, i det mindste i teorien, af både Parlamentet og Rådet, og vil sandsynligvis 
ikke blive ændret inden for en overskuelig fremtid. Ikke desto mindre er det tvivlsomt, om 
formlen "750 plus 1 til Italien" vil – eller bør – overleve til Parlamentet i 2014. Der vil under 
alle omstændigheder skulle ske en ny omfordeling af pladserne inden 2014, ikke kun for at 
tage højde for demografiske ændringer, men også under hensyntagen til tiltrædelse af nye 
medlemsstater. 4

Under alle omstændigheder blev Lissabon-traktaten efter dette lille drama om pladserne i 
Parlamentet endelig undertegnet den 13. december 2007. Artikel 9a i den reviderede traktat 
om Den Europæiske Union lyder som følger:
                                               
1 Navnlig artikel I-46, stk. 2, hvoraf det fremgik, at "(b)orgerne repræsenteres direkte på EU-plan i Europa-
Parlamentet", (senere gentaget i Lissabontraktaten i artikel 8a, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union).
2 Fra punkt 6 i Lamassoure-Severin-betænkningen, vedtaget den 11. oktober 2007 med 378 for, 154 imod, og 
109 hverken/eller; A6-0351/2007 (Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0429).
3 Den politiske aftale om omfordeling af pladserne blev bekræftet af Rådet den 14. december 2007. Beslutningen 
i henhold til artikel 9a, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union vedtages først formelt, når Lissabontraktaten 
træder i kraft - dog som artikel 2 i protokol nr. 10 om overgangsbestemmelser siger "i god tid inden valget til 
Europa-parlamentet i 2009".
4 I tilfælde af at Kroatien tiltræder EU i Parlamentets valgperiode 2009-2014, føjes statens pladser midlertidigt til 
de 751 på samme måde som for Bulgarien og Rumænien.
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1. Europa-Parlamentet udøver sammen med Rådet den lovgivende funktion og 
budgetfunktionen. Det udøver politiske kontrolfunktioner og rådgivende funktioner på 
de betingelser, der er fastsat i traktaterne. Det vælger Kommissionens formand.

2. 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.

Det Europæiske Råd vedtager med enstemmighed på Europa-Parlamentets initiativ og 
med dettes godkendelse en afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning i 
overensstemmelse med principperne i første afsnit.

3. Europa-Parlamentets medlemmer vælges ved direkte almindelige, frie og 
hemmelige valg for en mandatperiode på fem år.

4. Europa-Parlamentet vælger sin formand og sit præsidium blandt sine medlemmer.

Artikel 190 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde lyder som følger:

1. Europa-Parlamentet udarbejder forslag med henblik på fastsættelse af de 
bestemmelser, der er nødvendige for, at dets medlemmer kan vælges ved almindelige 
direkte valg ifølge en i alle medlemsstater ensartet fremgangsmåde eller efter 
principper, der er fælles for alle medlemsstater.

Rådet fastsætter med enstemmighed de nødvendige bestemmelser efter en særlig 
lovgivningsprocedure og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet, der udtaler sig 
med et flertal af sine medlemmer. Disse bestemmelser træder i kraft, når 
medlemsstaterne har godkendt dem i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige 
bestemmelser.

2. Europa-Parlamentet fastsætter på eget initiativ ved forordning efter en særlig 
lovgivningsprocedure sine medlemmers statut og de almindelige betingelser for 
udøvelsen af deres hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse fra Rådet, 
der træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Alle bestemmelser og betingelser i 
forbindelse med beskatningsordningen for medlemmer og forhenværende medlemmer 
vedtages med enstemmighed af Rådet.

Til trods for, at Parlamentet ikke valgte at presse på for at få en ensartet valgprocedure eller, 
som det også er blevet drøftet, en reform af ordningen for privilegier og immuniteter under 
genforhandlingen af forfatningstraktaten, var der betydelige fremskridt at spore andre steder. 
Den første statut for europæiske politiske partier blev leveret i 2003.1 Ligeledes blev statutten 
for medlemmerne af Europa-Parlamentet endeligt vedtaget i 2005.2

Imens vendte Kommissionen tilbage til spørgsmålet om franchise og kandidatur for borgere, 
som har bopæl i en anden medlemsstat end deres egen – et stigende antal mennesker, som nu 

                                               
1 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.
2 Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer (2005/684/EF, Euratom), EUT L 262 af 7.10.2005.
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udgør over 1,5 % af EU's samlede befolkning. Kommissionen, som med rette er bekymret 
over det fortsatte fald i valgdeltagelsen ved de europæiske valg, søger nu at revidere 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.1
Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at forenkle de bureaukratiske procedurer for 
registrering i forbindelse med valgret eller valgbarhed og med medlemsstaternes godkendelse 
af sådanne registreringers berettigelse. Parlamentet beskæftiger sig med totalforbuddet i 
lovgivningen fra 1993 mod at lade kandidater opstille i mere end én medlemsstat ved samme 
valg, og anmoder Rådet om at slække de nuværende restriktioner. Parlamentet baserer sin 
holdning på, at selv om dobbeltafstemning forbydes i artikel 8 i lovgivningen fra 1976, gælder 
et sådant forbud ikke udtrykkeligt spørgsmålet om kandidatur, og en udvidelse af EU-
politikkens transnationale karakter afhænger desuden i et vist omfang af muligheden for at 
stemme på kandidater, som har en anden nationalitet end ens egen. Parlamentet søger 
endvidere at sikre, at bopælsstaten ikke automatisk er forpligtet til at forhindre en borger i at 
stemme, hvis han eller hun er frataget sin valgret i en anden stat. MEP'er føler, at det i begge 
tilfælde bør være op til de pågældende stater at træffe beslutning fra sag til sag for at undgå 
forskelsbehandling. De henviser til bestemmelsen i Maastricht-traktaten, hvor enhver 
unionsborger har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, 
hvor han eller hun har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat. 2

                                               
1 EFT L 329 af 30.12.1993.
2 Betænkning af Duff (A6-0267/2007) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/109/EF af 6. 
december 1993, for så vidt angår nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for 
unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. Vedtaget den 26. september 2007 
(Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0410). Sagen er stadig ikke løst.
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