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I. Inledning

1. Europaparlamentet har som bekant gått från att ursprungligen vara en indirekt vald 
församling till att, från och med den valperiod som inleddes i juni/juli 1979, vara ett valt 
organ.

2. Innan direkta val infördes föreskrevs i artikel 138.1 i fördraget om upprättandet av det 
som då var Europeiska ekonomiska gemenskapen att Europaparlamentets ledamöter 
skulle utses inom de olika nationella parlamenten, enligt förfaranden som varje 
medlemsstat fastställde. Parlamentsledamöterna hade alltså ett dubbelt mandat.

3. Samtidigt som Europaparlamentet gavs karaktären av ett indirekt valt organ hade alltså 
i själva verket, i artikel 138.3 i Romfördraget, direkta val förutsetts i en andra etapp, på 
grundval av förslag från församlingen själv, ”enligt en i alla medlemsstater enhetlig 
ordning”. Rådet borde sedan enhälligt ha antagit bestämmelser som det ”rekommenderar 
medlemsstaterna att anta i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser”.

4. Mot denna bakgrund fastställdes vid toppmötet i Paris den 9–10 december 1974 att 
direkta val skulle äga rum från och med 1978, och Europaparlamentet uppmanades att 
lägga fram nya förslag, eftersom det förslag till konvention som antagits 1960 inte längre 
var aktuellt. I januari 1975 godkände parlamentet ett nytt förslag som, sedan vissa 
meningsskiljaktigheter lösts, låg till grund för en överenskommelse mellan stats- och 
regeringscheferna den 12–13 juli 1976.

5. Beslutet och akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet 
undertecknades i Bryssel den 20 september 1976. Sedan alla medlemsstater ratificerat 
texten trädde den i kraft den 1 juli 1978, och de första valen ägde rum den 7 och 
den 10 juni 1979.

II. Krav på en reform

1. Bestämmelsen i det som då var artikel 138.3 i fördraget om en enhetlig valprocess såg ut 
att i huvudsak förbli en död bokstav när man genom 1976 års akt endast införde relativt 
allmänna principer som gav stort utrymme för olika nationella bestämmelser.

2. Eftersom rådet inte lyckats träffa någon överenskommelse om olika förslag som lagts 
fram av parlamentet infördes genom Amsterdamfördraget möjligheten att endast anta 
”gemensamma principer”. Artikel 190.4 i EG-fördraget har i dag följande lydelse: 
”Europaparlamentet skall utarbeta ett förslag till allmänna direkta val enligt en i alla 
medlemsstater enhetlig ordning eller i enlighet med principer som är gemensamma för 
alla medlemsstater.”

3. Det är för övrigt den inriktning parlamentet valde i det förslag som fogades till 
resolutionen om utarbetandet av ett förslag till ett valsystem som omfattar gemensamma 
principer för val av Europaparlamentets ledamöter, som antogs den 15 juli 1998 
(A4-0212/1998). Till följd av detta förslag ändrades 1976 års akt senast genom 
rådets beslut 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni 2002 och den 3 september 2002.

4. Trots denna ändring (som främst gällde införandet av ett proportionalitetskriterium i de 
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nationella vallagarna och ett förbud mot dubbla mandat för en parlamentsledamot) tycks 
den aktuella lydelsen av 1976 års akt ännu inte vara helt tillfredsställande, särskilt när det 
gäller valprövning och mandatets upphörande. I detta sammanhang bör det erinras om 
den senaste tidens fall som rört flera ledamöter av Europaparlamentet och visat att vissa 
bestämmelser i akten är otillräckliga.

5. I artikel 12 i akten föreskrivs följande: ”Europaparlamentet [ska] pröva företrädarnas 
behörighet. I detta syfte skall Europaparlamentet beakta de valresultat som 
medlemsstaterna officiellt har tillkännagivit och avgöra sådana tvister som kan 
uppkomma på grund av bestämmelserna i denna akt dock inte tvister som uppkommer på 
grund av nationella bestämmelser som akten hänvisar till.”

6. Denna bestämmelse innebär i princip att Europaparlamentet inte tillerkänns någon 
befogenhet att pröva de nationella myndigheternas beslut i fråga om valresultat, eftersom 
parlamentet endast får beakta valresultatet. Vad innebär det då i rättsligt avseende om en 
medlemsstats tillkännagivande sker på grundval av en inhemsk bestämmelse som strider 
mot 1976 års akt och mot primärrätten i allmänhet? Och vad innebär det i rättsligt 
avseende om tillkännagivandet av en folkvald är resultatet av ett administrativt eller 
rättsligt beslut som har lett till en valtvist och som grundas på avvikande nationella 
bestämmelser?

7. En ordagrann tolkning av artikel 12 innebär att parlamentet som suverän församling bör 
avsäga sig sin rätt att avgöra sin egen sammansättning och passivt godta 
medlemsstaternas vilja.

8. Ett jämförbart problem uppstod i fallet med Europaparlamentets beslut att vägra att 
godkänna mandatet för Beniamino Donnici och att bekräfta mandatet för 
Achille Occhetto (se Europaparlamentets beslut av den 24 maj 2007 
(förfarandenummer 2007/2121(REG)). I detta fall ansåg parlamentet också, i strid med de 
behöriga nationella myndigheternas beslut, att Achille Occhettos avsägelse av sitt mandat 
– som skulle ha gjort det möjligt för Beniamino Donnici att ta hans plats i parlamentet –
var ogiltig, eftersom den hade sitt ursprung i en önskan som ogiltigförklarats genom en 
politisk överenskommelse som stred mot ordalydelsen och andemeningen i 1976 års akt1.

9. För övrigt föreskrivs följande i artikel 13.3 i 1976 års akt: ”Om det uttryckligen fastställs 
i en medlemsstats lagstiftning när mandattiden för en ledamot av Europaparlamentet 
löper ut, skall dennes mandat upphöra i enlighet med bestämmelserna i denna 
lagstiftning. De behöriga nationella myndigheterna skall underrätta Europaparlamentet 
om detta.”

10. Inte heller här tillerkänns Europaparlamentet någon rätt att pröva de nationella 
myndigheternas beslut, och de kan alltså besluta att en ledamot ska behålla sitt mandat. 
Och även här uppstår problemet med upphörande av ett mandat som en medlemsstat 
tillkännagett på grundval av nationella bestämmelser eller administrativa eller rättsliga 
beslut som strider mot primärrätten.

                                               
1 Det erinras om att beslutet i fråga bestridits av Achille Donnici (mål T-215/07) och av den italienska regeringen 
(mål C-393/07) och att handläggningen av målen skjutits upp.
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11. Teoretiskt sett hade ett sådant problem kunnat uppstå i fråga om Bronisław Geremek. 
Enligt en polsk lag av den 18 oktober 2006 var nämligen politiskt tillsatta personer (även 
polska ledamöter av Europaparlamentet) skyldiga att skriftligen, inom en månad efter 
lagens ikraftträdande, uppge om de hade samarbetat med hemliga polisen under 
perioden 1944–1990 eller inte. När tidsfristen löpt ut skulle en vägran att lämna denna 
uppgift ha varit liktydig med en osann utsaga, vilket skulle leda till rättsliga åtgärder och 
kunde innebära att mandatet upphörde för den som vägrat lämna uppgiften. Det bör 
noteras att den polska rättsordningen innehåller bestämmelser om att mandatet för en 
ledamot av Europaparlamentet ska upphöra om vederbörande döms för brott, även 
lindriga brott, vilket strider mot de mycket mildare bestämmelser som gäller ledamöter av 
det nationella parlamentet. Bronisław Geremek hade vägrat lämna denna uppgift och 
riskerade alltså att dömas för sin vägran och därmed förlora sitt mandat som 
parlamentsledamot.

12. Vid den tidpunkten avgav den polska författningsdomstolen en dom där lagen förklarades 
olaglig, men om så inte skett hade Europaparlamentet tvingats att passivt beakta ett beslut 
av de nationella myndigheterna som uppenbarligen stred mot de mest grundläggande 
frihetsprinciperna.

13. Som om detta inte var tillräckligt framstår aktens brister ännu tydligare med tanke på att 
Europaparlamentet, oavsett om det gäller valprövning eller mandatets upphörande, inte 
förfogar över något instrument för att omedelbart vidta åtgärder mot nationella 
bestämmelser som är oförenliga med primärrätten. Mot bakgrund av gällande rätt är 
faktiskt den enda möjligheten att begära att kommissionen inleder ett 
överträdelseförfarande mot medlemsstaten i fråga. I den aktuella situationen är dock en 
sådan begäran inte tvingande, eftersom överträdelseförfarandet omfattas av 
kommissionens exklusiva (och skönsmässiga) behörighet.

III. Föredragandens ståndpunkt

1. Mot ovanstående bakgrund skulle föredraganden av yttrandet, i sitt yttrande till utskottet 
för konstitutionella frågor, som är ansvarigt utskott, i första hand föreslå en ändring av 
artiklarna 12 och 13 i akten för att ge Europaparlamentet möjlighet att pröva om de 
nationella myndigheternas beslut i fråga om tillkännagivande av folkvalda och om 
mandatets upphörande överensstämmer med ordalydelsen och andemeningen i akten.

2. I detta syfte kan följande lösningar tänkas:

a) Att tillerkänna Europaparlamentet rätten till valprövning av sina egna 
ledamöter med utgångspunkt i de valresultat som tillkännagetts av 
medlemsstaterna och rätten att självständigt avgöra tvister i detta sammanhang. 
Artikel 12 i akten skulle i så fall kunna ändras enligt följande: 
”Europaparlamentet ska pröva företrädarnas behörighet med utgångspunkt i 
de valresultat som medlemsstaterna officiellt tillkännagett och avgöra sådana 
tvister som kan uppkomma på grund av övriga bestämmelser i denna akt.”

b) Att ge Europaparlamentet rätt att begära ett förhandsavgörande från domstolen 
om huruvida de nationella myndigheternas beslut i valfrågor är förenliga med 
gemenskapsrätten (i likhet med vad som anges i artikel 300.6 i EG-fördraget 
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när det gäller internationella avtal) och, om domstolen slår fast att ett beslut är 
oförenligt, oberoende av de nationella myndigheterna genomföra valprövning 
eller konstatera att mandatet upphör.

c) Att ge Europaparlamentet rätt att direkt vända sig till domstolen, oberoende av 
kommissionens initiativ, när det handlar om att försvara de egna 
befogenheterna, så att medlemsstatens överträdelse avslöjas.

d) Att i andra hand införa en skyldighet för kommissionen, i form av dess 
ansvariga kommissionsledamot, att för Europaparlamentet lägga fram skälen 
till kollegiets beslut att inte inleda överträdelseförfarandet mot en medlemsstat 
som anklagas för att inkräkta på parlamentets befogenheter, trots att 
parlamentet begärt detta.

3. Föredraganden av yttrandet skulle för övrigt kunna överväga tanken på att införa vissa 
vallagstiftningsprinciper i egentlig mening:

a) En eller flera gränsöverskridande valkretsar skulle kunna införas 
(dvs. valkretsar som kan vara av intresse för flera medlemsstater), särskilt med 
tanke på den vikt som i artikel 191 i EG-fördraget fästs vid politiska partier på 
EU-nivå.

b) Vid sidan av EU:s hållning gällande oförenlighet (se artikel 7 första stycket 
i akten) skulle EU:s hållning till valbarhet och mandatets upphörande 
åtminstone kunna skisseras.

c) Respekten för folkets suveränitet skulle på nytt kunna bekräftas, så att de 
folkvaldas ordning inte kan ändras efter valet till följd av partiernas beslut eller 
överenskommelser1. 

4. Det står klart att Europaparlamentet, som under alla omständigheter agerar ”domare” när 
det gäller valtvister som uppkommer på grund av bestämmelserna i 1976 års akt (se 
artikel 12), kommer att ha större möjligheter att oberoende av de nationella 
myndigheterna fastställa sin egen sammansättning, om tillräckligt detaljerade 
bestämmelser införs i denna akt.

                                               
1 Detta tycks vara tillåtet i vissa lagstiftningar.
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