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Europa-Parlamentsvalget

I. FRA PARIS TIL AMSTERDAM

Et af de centrale elementer i Den Europæiske Unions konstitutionelle opbygning er Europa-
Parlamentet, som er valgt direkte ved almindelige valg. Helt tilbage i 1951 etableredes der 
med artikel 20 i Paris-traktaten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab en forsamling 
bestående af "repræsentanter for folkene i de i Fællesskabet sammensluttede stater". Det 
hedder i artikel 21, stk. 3:

Forsamlingen udarbejder forslag til afholdelse af almindelige direkte valg ifølge en i 
alle medlemsstater ensartet fremgangsmåde. 

Rådet fastsætter herom med enstemmighed forskrifter, som det henstilles til 
Medlemsstaterne at vedtage i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige 
bestemmelser.

Samme bestemmelse blev vedtaget med artikel 138, stk. 3, i Rom-traktaten (1957), 
hvormed Det Europæiske Økonomiske Fællesskab blev oprettet.1

Den Fælles Forsamling i EKSF pressede allerede i 1954 på for at få gennemført 
bestemmelsen2. I 1960 udarbejdede Den Europæiske Parlamentariske Forsamling et 
udkast til en konvention om indførelse af direkte valg, som blev sendt til Rådet til 
drøftelse3. Der skete imidlertid ikke yderligere fremskridt i sagen, før emnet igen blev
sat på Rådets dagsorden på topmødet i Haag i december 1969. Vedel-rapporten fra 
1972, som blev udarbejdet efter mandat fra Kommissionen, anbefalede en hurtig 
gennemførelse af traktatens bestemmelse med hensyn til direkte valg4 Vedel foreslog, 
at termen "ensartet valgmåde" ikke nødvendigvis skulle forstås sådan, at der skulle 
opnås total ensartethed i valgsystemet i ét trin. Parlamentet kunne arbejde hen mod en 
ensartet valglov, når først det havde opnået yderligere legitimitet på grundlag af det 
første direkte valg. 

I december 1974 besluttede regeringscheferne på et møde i Paris under Valéry Giscard 
d'Estaings formandskab, at man principielt ville gå videre med direkte valg "snarest 
muligt ... på et tidspunkt i eller efter 1978"5. Dette kompletterede deres beslutning om 
at omdanne deres egne ad hoc-topmøder til det formelle Europæiske Råd. 

Europa-Parlamentet var allerede gået i gang med at revidere sit udkast til en 
konvention fra 1960. Patijn-betænkningen foreslog et direkte valgt Parlament med et 
femårigt mandat6. I første omgang skulle de nationale valgsystemer gælde, men kun i 

                                               
1 Euratom-traktatens artikel 108, stk. 3. 
2 Teitgen-betænkningen, EFT af 11.12.1954.
3 Dehousse-betænkningen, EFT 37 af 2.6.1960. 
4 Rapport fra arbejdsgruppen om udvidelse af Europa-Parlamentets beføjelser, De Europæiske Fællesskabers 
Bulletin, tillæg 4/72. 
5 Pkt. 12 i regeringschefernes meddelelse, Paris, 9.-10. december 1974. Det Forenede Kongerige og Danmark 
tog forbehold. Beslutningen blev bekræftet af Det Europæiske Råd i Rom i december det følgende år.
6 Patijn-betænkningen, vedtaget den 14. januar 1975; EFT C 32 af 11.2.1975. 
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en overgangsperiode, mens man afventede indførelsen af et mere ensartet valgsystem, 
som man forventede ville være klar til det andet valg til Parlamentet. Valget skulle 
finde sted i hele Fællesskabet inden for de samme tre dage. Dobbelte parlamentariske 
mandater skulle være tilladt, men man ville ikke tilskynde til dem. Der blev vedtaget 
en liste over de embeder på EF-niveau, som blev anset for uforenelige med et mandat i 
Europa-Parlamentet. 355 pladser (til de dengang ni medlemsstater) skulle fordeles på 
forholdsmæssig basis som følger: Tyskland 71, Det Forenede Kongerige 67, Italien 
66, Frankrig 65, Nederlandene 27, Belgien 23, Danmark 17, Irland 13, Luxembourg 6. 
De direkte valgte medlemmer af Europa-Parlamentet skulle have samme privilegier og 
immuniteter som de nationale parlamentsmedlemmer. De nationale regler skulle også 
være gældende med hensyn til valgrets- og valgbarhedsalder, suppleanter, regler for 
politiske partier og parlamentsmedlemmernes vilkår og forhold. Mens man afventede, 
at den ensartede valgmåde skulle træde i kraft, skulle Parlamentet træffe afgørelse om 
valgs prøvelse for medlemmerne. 

Det viste sig, at Patijn-betænkningen var tilstrækkeligt pragmatisk til, at medlemsstaterne 
kunne bruge den som udgangspunkt for forhandlingerne i Rådet. Den store knast for at nå 
frem til en aftale var fortsat den britiske regerings afvisning af at vedtage et valgsystem af 
forholdstalstypen, hvor fordelingen af pladserne i Europa-Parlamentet bredt ville afspejle de 
afgivne stemmer. Selv om den manglende ensartede valgmåde var årsag til store frustrationer 
på dette tidspunkt, var det set i bakspejlet rigtigt af Parlamentet at koncentrere sig om at få 
indført de direkte valg i første omgang og udsætte finjusteringen af systemet til senere.

Endelig direkte valg

Den 20. september 1976 nåede Rådet til enighed om en lov om valg af repræsentanter til 
Europa-Parlamentet ved direkte, almindelig stemmeret. Loven, der har status af primær 
lovgivning og skulle ratificeres af hver enkelt medlemsstat, var udformet som et bilag til en 
afgørelse1. 

Rådet oprettede en forsamling på 410 deputerede (for de dengang ni medlemsstater), hvor de 
fire største stater fik lige mange pladser. Man gentog målet om en fremtidig ensartet 
valgmåde, men der blev ikke fastsat nogen tidsplan for dens gennemførelse. Afstemningen 
skulle finde sted mellem torsdag og søndag. Mens man afventede, at den ensartede valgmåde 
skulle tage form, skulle Parlamentets afgørelse om valgs prøvelse for de valgte ske ved, at 
man tog de officielle resultater til efterretning, som blev meddelt af den enkelte medlemsstat.
Der blev etableret en forligsprocedure, hvor Parlamentet skulle finde en løsning på 
detaljerne2. Efter en vis forsinkelse blev det første valg til Europa-Parlamentet afholdt i juni 
1979. 

Det varede ikke længe, før det nyvalgte Parlament tog spørgsmålet op om at gøre loven af 
1976 til en ensartet valgmåde. Under udarbejdelsen af Seitlinger-betænkningen fokuserede 
man på spørgsmålet om at udvide den forholdsmæssige repræsentation3. Det blev foreslået at 
oprette valgkredse med 3-15 parlamentsmedlemmer, hvor pladserne blev fordelt efter 

                                               
1 Rådets afgørelse 76/787/EKSF/EØF/Euratom; EFT L 278, 8.10.1976. 
2 Det Forenede Kongerige og Danmark vedlagde erklæringer vedrørende deres oversøiske territorier, og
Tyskland vedlagde en erklæring vedrørende Berlin.
3 Seitlinger-betænkningen, vedtaget den 10.marts 1982, med 158 for, 77 imod og 27 hverken/eller; EFT C 87 af
5.4.1982. Se dog kritisk udtalelse fra Retsudvalget (ordfører D'Angelosante). 
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D'Hondt-systemet, og hvor der var mulighed for at stemme personligt på kandidater opstillet 
på lister. I betænkningen bemærkedes det, at der kunne afviges fra normen på grund af 
"særlige geografiske eller etniske faktorer". Seitlinger insisterede også på, at statsborgere fra 
en medlemsstat, som havde boet i en anden medlemsstat i over fem år, skulle have ret til at 
stemme i deres bopælsstat. Det blev foreslået, at valghandlingen blev indskrænket til to dage 
(søndag og mandag). I betragtning af den generelle politiske situation i Fællesskabet og den 
fortsatte britiske afvisning af at opgive det britiske valgsystem med flertalsvalg i 
enkeltmandskredse var det imidlertid ikke muligt at opnå fremskridt i Rådet. 

En lignende skæbne blev Reinhold Bocklet til del, som blev udpeget til ordfører for 
spørgsmålet i den næste valgperiode, 1984-1989. Hans anstrengelser strandede på den britiske 
modstand. Trods stor opfindsomhed var det ikke muligt at forene forholdstalsvalgsystemer 
med ikke-forholdstalssystemer inden for en ramme, som med rimelighed kunne kaldes 
"ensartet", og som der også kunne opnås enighed om, hverken i Parlamentet eller Rådet. 

Efter Berlin-murens fald og integrationen af Østtyskland i Fællesskabet blev det nødvendigt at 
tage fornyet stilling til antallet af tyske medlemmer i Europa-Parlamentet. Efter valget i 1989 
blev Karel De Gucht udpeget til ordfører for spørgsmålet. Han udarbejdede med succes to 
"midtvejsbetænkninger", som satte skub i tingene. I den første gentog De Gucht Parlamentets 
tidligere forslag om at anvende D'Hondt-metoden1. Han var bekymret over den faldende 
valgdeltagelse i 1984 og 1989 og rejste spørgsmålet om, hvordan kampagner til valget til 
Europa-Parlamentet skulle organiseres og finansieres. De Gucht foreslog i sin anden 
betænkning, at antallet af pladser til det forenede Tyskland skulle forhøjes til 99, mens 
Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige hver skulle have 872. Endelig foreslog De Gucht 
et supplerende system, hvor to tredjedele af de britiske medlemmer skulle vælges ved simpelt 
flertal i enkeltmandskredse, mens den sidste tredjedel skulle fordeles forholdsmæssigt ud fra 
hvert enkelt partis samlede stemmetal. 

Ikke desto mindre, og på trods af Parlamentets anstrengelser, var det valget af Labour-
regeringen i Det Forenede Kongerige i maj 1997, i denne sag med støtte fra De Liberale 
Demokrater, som endelig fik løst hårdknuden omkring valgsystemet. Til valget i 1999 blev 
der indført et lukket listesystem med regional forholdsmæssig repræsentation i 
Storbritannien3. Lignende reformer blev gennemført i Frankrig i forbindelse med valget i 
2004. 

Nyttig traktatændring

I mellemtiden blev der med Maastricht-traktaten fra 1992 gjort nogle store fremskridt med 
hensyn til unionsborgerskabet. I artikel 8b, stk. 2, blev det fastlagt, at:

... enhver unionsborger, der har bopæl i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, 
har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor 

                                               
1 De Gucht-betænkningen, vedtaget den 10. oktober 1991 med 150 til 26, og 30 hverken/eller; EFT C 280 af
28.10.1991.
2 De Gucht-betænkningen, vedtaget den 10. marts 1993 med 207 for, 79 imod og 19 hverken/eller; EFT C 115 af
26.4.1993. 
3 Nordirland havde anvendt STV siden 1979 på grund af et overvældende behov for at afspejle mindretallene i 
provinsen. I 1999 blev 10 Liberale Demokrater, 2 Grønne, 2 Plaid Cymru- og 3 UKIP-medlemmer valgt til 
Parlamentet, hvilket illustrerer, hvor vigtig forholdsmæssig repræsentation er for Europa-Parlamentets 
legitimitet. 
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han har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i den pågældende 
medlemsstat. Denne ret udøves med forbehold af de nærmere bestemmelser, som 
Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter 
høring af Europa-Parlamentet, har vedtaget; de nærmere bestemmelser kan omfatte 
undtagelser, når specifikke problemer i en medlemsstat tilsiger dette.1

Dette var nyttigt, idet det skabte et juridisk grundlag for initiativer, der kunne fremme 
valgpolitik på tværs af grænserne og øge borgernes deltagelse. 

Samtidig skete der med Maastricht-traktaten en ændring af artikel 138, som indfører et krav 
om samstemmende udtalelse fra Parlamentet til Rådets forslag om en ensartet valgmåde. Der 
blev også indført en ny artikel 138a, hvori det fastslås, at 

Politiske partier på europæisk plan er vigtige som en integrationsfaktor inden for 
Unionen. De bidrager til en europæisk bevidstgørelse og til at udtrykke 
unionsborgernes politiske vilje.

Tony Blairs sejr i maj 1997 havde en gavnlig virkning på de afsluttende trin af 
regeringskonferencen, som førte frem til underskrivelsen af Amsterdam-traktaten. Først lagde 
den nye traktat loft over Parlamentets størrelse på 700 medlemmer, med 99 til Tyskland og 87 
hver til Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige2. Den tilføjede derefter en ny, kryptisk 
bestemmelse:

I tilfælde af ændringer af dette stykke skal antallet af repræsentanter, der vælges i de 
enkelte medlemsstater, sikre en passende repræsentation af folkene i de i Fællesskabet 
sammensluttede stater. 

For det tredje indførtes der med Amsterdam-traktaten et nyt stk., som fastslog, at 
valgperioden for Parlamentet er fem år3. For det fjerde ændrede den nye traktat artikel 190, 
stk. 4 (tidligere artikel 138, stk. 3), som følger:

Europa-Parlamentet udarbejder forslag til afholdelse af almindelige direkte valg 
ifølge en i alle medlemsstater ensartet fremgangsmåde eller efter principper, der er 
fælles for alle medlemsstater.4

Denne revision afspejlede Parlamentets mere pragmatiske tilgang, som blev udtrykt i De 
Gucht-betænkningen. Ændringen skulle især give Irland mulighed for fortsat at anvende 
metoden med enkelt, overførbar stemme (STV) i stedet for systemet med største 
gennemsnitlige liste. 

Endelig blev der med Amsterdam-traktaten tilføjes en ny, gavnlig artikel 190, stk. 5:

Europa-Parlamentet fastsætter sine medlemmers statut og de almindelige betingelser 
for udøvelsen af deres hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse af 
Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed.

                                               
1 Senere artikel 19, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Maastricht-traktaten krævede 
en ændring af loven af 1976 i Rådets afgørelse 93/81; EFT L 33 af 9.2.1993.
2 Artikel 138, stk. 2, senere artikel 190, stk. 2. 
3 Dette blev artikel 190, stk. 3, og var en kodificering af loven af 1976. 
4 Min fremhævelse.
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