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Europa-Parlamentsvalget

III. PROBLEMER OG UDSIGTER

Den italienske protest, som blev nedlagt på regeringskonferencen i Lissabon, vedrørende 
landets antal af pladser i Parlamentet efter 2009 var delvist baseret på påstanden om, at den 
nye traktat ville ændre det grundlag, hvorpå Parlamentet skulle sammensættes - fra 
indbyggertal til antallet af statsborgere. De to tal er naturligvis forskellige, navnlig i de lande, 
der som Italien har været mere tilbageholdende med at naturalisere deres indvandrere end 
andre.

Der mindes om, at definitionen af en EU-statsborger fuldstændig afhænger af opnåelsen af 
statsborgerskab i en medlemsstat. Det er ikke muligt at blive EU-statsborger, hvis man ikke er 
statsborger i en medlemsstat. Dette fremgår udtrykkeligt af Traktaten om Den Europæiske 
Union som ændret ved Lissabon-traktaten:

Artikel 8

Unionen respekterer i alle sine aktiviteter princippet om lighed mellem dens borgere, 
der nyder lige stor opmærksomhed fra EU-institutionernes, -organernes, -kontorernes 
og agenturernes side. Enhver, der er statsborger i en medlemsstat, har 
unionsborgerskab. Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale 
statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette.

Artikel 8a

1. Unionens funktionsmåde bygger på det repræsentative demokrati.

2. Borgerne repræsenteres direkte på EU-plan i Europa-Parlamentet.

EU har derfor ikke en enkelt definition af sit unionsborgerskab, men 27 forskellige nationale 
varianter. De mange love om statsborgerskab blandt de 27 EU-medlemsstater er forvirrende1.
Nogle stater tildeler tredjelandsstatsborgere med rødder i staten særlige privilegier, mens 
andre på det bestemteste ikke gør. Nogle har bevaret visse rettigheder for statsborgere fra 
tidligere kolonier, mens andre ikke har. Medlemsstaterne håndterer borgerrettighederne for 
personer fra deres oversøiske territorier eller tilhørende områder på mange forskellige måder.
Der har ikke været noget forsøg fra EU's side på at harmonisere disse love, selv om 
medlemsstaterne i mange tilfælde følger hinandens eksempel. EF-Domstolen har udtalt, at 
medlemsstaternes ret til at fastsætte deres egne regler for opnåelse eller tab af statsborgerskab 
er begrænset af kravet om overholdelse af EU-retten2. I den forbindelse tiltrak Spaniens 
nylige beslutning om at naturalisere mange indvandrere uden at høre landets partnere stor 
opmærksomhed.

Eftersom lovene om statsborgerskab er så forskellige, er det klart, at der ikke er lige adgang til 
de rettigheder, som EU-statsborgerskabet giver, medlemsstaterne imellem. Endvidere er 
                                               
1 Se Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk og Harald Waldrauch (eds.), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, institut for europæisk integrationsforskning ved det 
østrigske forskningsinstitut i Wien, januar 2006.
2 Se f.eks. sag C-369/90 Micheletti (1992), sml. I-4239.
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statsborgere fra én medlemsstat, der i en længere periode bor i en anden medlemsstat, langt 
fra ens stillet. Det er særligt relevant i forbindelse med tab af stemmeret i hjemlandet og 
evnen til at opnå eller eventuelt ikke opnå stemmeret i værtsstaten1. Dertil kommer 27 
komplekse valglove oven i de 27 forskellige love om statsborgerskab, og man kan hurtigt 
regne ud, at det ville være praktisk umuligt og yderst upolitisk af EU at iværksætte et storstilet 
harmoniseringsprogram2.

Der synes eksempelvis ikke at være nogen realistisk mulighed for en videre udvidelse af 
anvendelsesområdet for EU-lovgivningen om retten til at deltage i Europa-parlamentsvalg og 
kommunalvalg, således at deltagelse i nationale og regionale parlamentsvalg også kunne blive 
omfattet. Et sådant initiativ på EU-plan ville med sikkerhed blive mødt af beskyldninger fra 
de nationale parlamenter om at være en klar overtrædelse af nærheds- og 
proportionalitetsprincippet. Det bedste, man kan håbe på, er, at staterne vil blive enige om at 
anvende den åbne koordinationsmetode på disse områder.

Desuden ville en føderalistisk orienteret gruppe af stater muligvis forsøge at skabe et 
forstærket samarbejde på valglovgivningsområdet. En udvidelse af de bilaterale gensidige 
aftaler om stemmeret - Det Forenede Kongerige, Irland, Cypern og Malta har eksempelvis 
indgået en sådan aftale - ville være en anden måde at udvikle EU-borgernes politiske 
rettigheder på uden en formel indgriben fra EU's side3. Man kunne også forvente et 
andragende om spørgsmålet om valgret i medfør af den nye bestemmelse i Lissabon-traktaten 
om borgerinitiativer4. Skulle det politiske klima under alle omstændigheder nogensinde blive 
gunstigere i forhold til at sætte skub i de politiske aspekter ved EU-statsborgerskabet, kan 
Rådet altid gribe ind og udvide unionsborgerskabsrettighederne uden at skulle ty til det store 
udstyrsstykke som en regeringskonference er5.

Uanset hvilke tilnærmelser, der kan opnås på valglovgivningsområdet, vil problemet med, 
hvordan pladserne i Europa-Parlamentet skal fordeles, stadig være tilbage. Har Lissabon-
traktatens ændringer af EU-traktatens artikel 9a om unionsborgerskab reelt betydning i den 
forbindelse? Bør vi tælle EU-borgere i stedet for nationale indbyggere? I så fald, hvem er 
unionsborgeren da helt præcis? Eller skal vi følge James Madisons overbevisning om, at i en 
republik er parlamentarisk repræsentation snarere en medfødt ret end et borgerprivilegium? I 
henhold til Madisons tilgang skulle Europa-Parlamentet ikke kun repræsentere EU-
statsborgere i juridisk forstand (som formelt fastlagt i EU-traktaten), men også repræsentere 
og have en omsorgspligt over for enhver anden, som bor på Unionens område, herunder 
mindreårige og udlændinge med opholdstilladelse. Det betyder, at den traditionelle metode 
med at fordele pladserne i Parlamentet på grundlag af den samlede befolkning - for ikke at 
tale om stemmetællingen i Rådet - er den rigtige metode og ikke bør ændres.

Endelig er det værd at huske på, at såfremt Lissabon-traktaten ikke træder i kraft i god tid 

                                               
1 Britiske statsborgere mister eksempelvis retten til at stemme ved valg i Det Forenede Kongerige efter 15 år i 
udlandet.
2 EU's tilgang har indtil nu med rette været forsigtig. Se Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 
29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område (EUT L 158 af 30.4.2004).
3 Der findes en indgående drøftelse af disse spørgsmål i Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the 
European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007.
4 Artikel 8b, TEU.
5 Artikel 22, TEF.
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inden juni 2009, vil fordelingen af pladserne for perioden 2009-2014 forblive som fastlagt i 
Nice-traktaten (og efterfølgende tiltrædelsestraktater). I bilag II findes en 
sammenligningstabel, der viser, hvordan de to forslag opfylder kravet om degressiv 
proportionalitet.

Spørgsmålet om reformer

Det er tydeligt, at EU allerede har gjort betydelige fremskridt med hensyn til fastsættelsen af 
de grundlæggende betingelser for et ensartet Europa-parlamentsvalg, på trods af at der ikke er 
en fælles valglov. Flere af de problemer, som tidligere ordførere i denne sag er stødt på, er 
allerede blevet løst på tilfredsstillende vis. Det drejer sig navnlig om, at:

 der er indført en form for forholdstalsvalg i alle medlemsstater;

 dobbeltmandatet er blevet afskaffet;

 der er oprettet og ydet finansiel støtte til europæiske politiske partier;

 vilkårene og betingelserne for medlemmerne af Europa-Parlamentet snart vil blive 
harmoniseret.

Der er en anden type spørgsmål, som muligvis har set problematiske ud, da man begyndte at 
indføre direkte valg, men takket være erfaring, er det ikke længere tilfældet - f.eks. 
spørgsmålet om uafhængige kandidaters valgbarhed og kontrol med valgudgifter. Dette synes 
ikke at have skabt nogen problemer alene ved at anvende nationale skønsbeføjelser og 
national valgpraksis.

Uanset de fremskridt, der er gjort indtil videre, skal den kommende betænkning tage stilling 
til ændringen af akten fra 1976 om direkte valg til Europa-Parlamentet. Ti år efter at 
Parlamentet sidst så på sagen i Anastassopoulos-betænkningen, og godt seks år inden en 
anvendelig reform af valgproceduren træder i kraft (i 2014), synes dette bestemt at være et 
godt tidspunkt at iværksætte nye reformer på.

Hvis og såfremt Lissabon-traktaten træder i kraft, vil medlemmerne af Europa-Parlamentet få 
langt mere magt, end de har i dag. Parlamentet har behov for et valgsystem og en intern 
organisation, som står i forhold til dets nye opgaver. Det har frem for alt behov for en 
stærkere status i offentlighedens øjne, således at det bliver fokus for det nye europæiske 
politiske rum, det anerkendte forum for det fælles politiske marked, dvs. udarbejdelse af 
europæiske retsakter og budgetter samt kontrol med den udøvende magt. Indtil nu er jagten på 
politisk legitimitet blevet undergravet af det fortsatte fald i valgdeltagelsen, af ringe 
mediedækning, af uinteresserede politiske partier og endog af visse nationale parlamenters 
skjulte jalousi over Europa-Parlamentets voksende indflydelse1.

Kan en formel reform af valgproceduren rette op på disse problemer? Vores kriterier for at 
tage hul på nye reformer bør fastlægges nøje. Vi søger ikke ensartethed for ensartethedens 
skyld. Vores tilgang bør være realistisk og tage hensyn til de problemer, der opleves på 
nationalt plan. Overgangsordninger har af nødvendighed fungeret i de seneste år og har bragt 
mange af de mål frem i lyset, som første gang blev formuleret af Unionens grundlæggere i 

                                               
1 Se bilag III. Den samlede valgdeltagelse fandt fra 63,0 % i 1979 til 45,6 % i 2004.
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1950'erne. Denne reform vil sandsynligvis ikke blive den sidste, for stærke parlamenter 
tilpasser sig hurtigt foranderlige samfundsmæssige og politiske omstændigheder. I EU's 
tilfælde er hastigheden og omfanget af fremtidig udvidelse i høj grad endnu en ukendt 
størrelse. Uden at kende Unionens fremtidige størrelse og form ville det være dumdristigt at 
forsøge at afgøre det postnationale parlamentariske demokratis skæbne i Europa i dag.

Vi ved imidlertid tilstrækkeligt om de alternative scenarier for Europas fremtid til med 
sikkerhed at kunne sige, at et stærkt, vitalt og direkte valgt Parlament bør være - og vil være -
centrum for dets styreform.

Der er derfor fortsat en lang række vigtige spørgsmål, der, såfremt de gribes effektivt an, ville 
gøre Europa-parlamentsvalgene mere ensartede i fremtiden, end de har været tidligere, og 
burde medføre fordele som samhørighed, legitimitet, effektivitet og pluralisme. Ordføreren 
mener, at disse spørgsmål drejer sig om:

1) at gøre oprettelsen af territoriale valgkredse obligatorisk i de folkerigeste 
medlemsstater;

2) at oprette et tværnationalt listesystem for en del af pladserne;

3) at tillade oprettelsen af valgkredse for specifikke sprogsamfund;

4) at tillade kandidater at stille op i mere end én valgkreds eller stat ved det samme valg;

5) at lette afstemningen for EU-borgere, der bor i en anden medlemsstat end deres egen;

6) at gennemgå de forskellige valgsystemer, der anvendes;

7) at tilskynde indførslen af præferenceafstemning;

8) at afkorte tidsplanen for valghandlingen;

9) at lægge valgene i maj i stedet for i juni;

10) at oprette en ordning for medlemmernes privilegier og immuniteter;

11) at oprette en ordning for prøvelse af medlemmernes og suppleanternes mandater;

12) at harmonisere valgrets- og valgbarhedsalderen.

Uanset udfaldet af vores drøftelser om valget mellem indbyggertallet og antallet af 
statsborgere som det statistiske grundlag for fordelingen af pladserne i Parlamentet kan det 
være hensigtsmæssigt at føje en klausul til akten, der sikrer en regelmæssig evaluering af den 
aktuelle fordeling i løbet af hver mandatperiode.
Afhængig af omfanget af ændringerne til akten - og den større ensartethed, der dermed gives 
mulighed for - bør vi også overveje, hvordan Parlamentet bedst rådes i spørgsmålet om 
håndteringen af efterfølgende ændringer af dets sammensætning eller valgprocedure på en 
effektiv og upartisk måde.
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BILAG I

Beslutning om udarbejdelse af forslag til en valgmåde, hvor der følges fælles principper 
ved valg af Europa-Parlamentets medlemmer1

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til beslutning af De Vries om en ensartet valgmåde for valg af 
medlemmer til Europa-Parlamentet (B4-0723/96),

– der henviser til sine betænkninger om en ensartet valgmåde og særlig sine beslutninger af 
10. oktober 19912 og 10. marts 19933,

– der henviser til akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-
Parlamentet tilknyttet Rådets afgørelse af 20. september 1976,

– der henviser til det forslag, som Forbundsrepublikken Tysklands regering forelagde på 
regeringskonferencen den 22. oktober 1996 om en ensartet valgmåde, og hvori 
hovedindholdet i beslutningen af 10. marts 1993 gengives,

– der henviser til EF-traktatens artikel 138, stk. 3, og ændringen heraf ved Amsterdam-
traktaten,

– der henviser til forretningsordenens artikel 148,
–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Institutionelle Spørgsmål og udtalelse fra 

Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder (A4-0212/98),

A. der henviser til, at begrebet "principper, der er fælles for alle medlemsstater," indføres 
med Amsterdam-traktaten, hvilket er i overensstemmelse med de retningslinjer, Europa-
Parlamentet allerede anførte i sin beslutning af 10.marts 1993, hvori der ikke udtrykkeligt 
blev foreslået en ensartet valgmåde, men kun generelle retningslinier,

B. der henviser til, at Det Forenede Kongeriges regering har forelagt det britiske parlament 
et lovforslag om indførelse af forholdstalsvalg og regionale valgkredse til Europa-valgene 
i 1999,

C. der henviser til, at udvidelsesforhandlingerne sandsynligvis vil medføre, at ti nye lande 
bliver medlemmer af Den Europæiske Union,

D. der henviser til, at der er opnået meget bred enighed blandt medlemsstaterne om 
fastlæggelse af en række fælles principper,

E der henviser til, at disse principper i en union af nationer og stater i første instans bør 
gennemføres på nationalt plan, og at antallet af repræsentanter, der vælges i den enkelte 
medlemsstat, skal garantere en hensigtsmæssig repræsentation af befolkningerne i de 

                                               
1 Vedtaget den 15. juli 1998; EFT C 292 af 21.9.1998.
2 EFT C 280 af 28.10.1991, s. 141.
3 EFT C 115 af 26.4.1993, s. 121.
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stater, der har forenet sig i Fællesskabet,

1. glæder sig over, at forhandlerne på regeringskonferencen blev enige om at fastlægge 
fælles principper; er overbevist om, at en række bestemmelser især vedrørende 
forholdstalsvalg, fastsættelse af spærregrænsen og uforenelighed og foranstaltninger med 
henblik på at opnå en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder vil kunne træde i kraft 
allerede ved det kommende Europa-valg, hvorimod det er hensigtsmæssigt at gå gradvist 
frem med hensyn til andre bestemmelser;

2. mener, at der hersker generel enighed om at indføre forholdstalsvalgmetoden, og at denne 
bør indarbejdes i det europæiske valgsystem;

3. konstaterer, at indførelsen af et system med territoriale valgkredse ikke kan ske på 
ensartet vis, og at der bør opereres med en sondring baseret på hver enkelt medlemsstats 
befolkning; fremhæver imidlertid, at et system med territoriale valgkredse ikke må 
krænke princippet om proportional repræsentation som omhandlet i artikel 2 i forslaget til 
akt;

4. mener, at en vis procentdel af pladserne med henblik på en europæisk politisk bevidsthed 
og dannelsen af europæiske politiske partier kan fordeles ved forholdstalsvalg med én 
samlet valgkreds bestående af medlemsstaternes territorium;

5. konstaterer med hensyn til indførelse af en spærregrænse, at en sådan skal være 
fakultativ, og at den under ingen omstændigheder må ligge over 5 % af de afgivne 
stemmer på nationalt plan;

6. bemærker den tilskyndelse til at deltage, der ligger i metoden med præferencestemmer, 
som dog fortsat bør være fakultativ i de enkelte medlemsstater;

7. finder, at man ved udarbejdelsen af lister til Europa-valg skal tage hensyn til målet om 
lige repræsentation af mænd og kvinder, og at det først og fremmest er op til de politiske 
partier at realisere dette mål;

8. foreslår, at datoen for Europa-valget fastsættes til maj måned for at sikre den størst 
mulige valgdeltagelse ved at undgå skolernes sommerferie, der indledes i begyndelsen af 
juni måned i en række medlemsstater;

9. anbefaler, at antallet af valgdage reduceres mest muligt med henblik på at nå til enighed 
om en enkelt eller højst to dage, f.eks. lørdag og søndag;

10. anmoder Rådet om at behandle ovennævnte forslag til akt og vedtage det snarest, således 
at det kan træde i kraft så hurtigt som muligt;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning samt det vedføjede forslag til akt til 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BILAG II

Land
Indbyggertal
(millioner)

(1)

Nice
2009-2014 

(2)

Nice
indbyggertal/MEP

(3)

Lissabon
2009-2014 

Lissabon
indbyggertal/MEP

(3)

Udsving
2009

DE 82,438 99 832.707 96 858.729 -3
FR 62,886 72 873.417 74 849.811 +2
UK 60,422 72 839.194 73 827.699 +1
IT 58,752 72 816.000 73 804.822  +1
ES 43,758 50 875.160 54 810.333 +4
PL 38,157 50 763.140 51 748.176 +1
RO 21,61 33 654.848 33 654.848
NL 16,334 25 653.360 26 628.231 +1
EL 11,125 22 505.682 22 505.682
PT 10,57 22 480.455 22 480.455
BE 10,511 22 477.773 22 477.773
CZ 10,251 22 465.955 22 465.955
HU 10,077 22 458.045 22 458.045
SE 9,048 18 502.667 20 452.400 +2
AT 8,266 17 486.235 19 435.053 +2
BG 7,719 17 454.059 18 428.833 +1
DK 5,428 13 417.538 13 417.538
SK 5,389 13 414.538 13 414.538
FI 5,256 13 404.308 13 404.308
IE 4,209 12 350.750 12 350.750
LT 3,403 12 283.583 12 283.583
LV 2,295 8 286.875 9 255.000 +1
SL 2,003 7 286.142 8 250.375 +1
EE 1,344 6 224.000 6 224.000
CY 0,766 6 127.667 6 127.667
LU 0,46 6 76.667 6 76.667
MT 0,404 5 80.800 6 67.333 +1
EU 
27 492,881 736 669.675 751 657.175 +15

1) Indbyggertal officielt fremsendt den 7. november 2006 af Kommissionen til Rådet, se dok. 15124/06, der 
indeholder de tal, som Eurostat har indsamlet.

2) Nice ændret. Fordeling af pladser i henhold til artikel 189, TEF, som ændret ved artikel 9 i tiltrædelsesakten for 
BG/RO.

3) Forskellene i henhold til princippet om degressiv proportionalitet er markeret med fed skrift.
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ANNEX III

Valgdeltagelse ved Europa-parlamentsvalg
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