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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i 
Europa-Parlamentet af 20. september 1976
(2007/2207(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet 
knyttet til Rådets afgørelse af 20. september 1976, som ændret1,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om valgmåden for valg til Europa-Parlamentet, 
særlig beslutning af 15. juli 19982,

– der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om Europa-Parlamentets 
sammensætning3,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd den 14. 
december 2007,

– der henviser til artikel 39 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. 
december 2007,

– der henviser til artikel 19, stk. 2, og artikel 189, 190 og 191 i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab,

– der henviser til artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til forretningsordenens artikel 38a og artikel 45, stk. 3,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Retsudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at det i traktaten hedder, at 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,

B. der henviser til, at Parlamentet er blevet valgt ved almindelige direkte valg hvert femte år 
siden 1979, og at det i den mellemliggende periode har set sine beføjelser og indflydelse 

                                               
1 Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets 
afgørelse 93/81 (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 
21.10.2002, s. 1).
2 EFT C 292 af 21.9.1998, s. 66 (betænkning af Anastassopoulos).
3 EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 132 (betænkning af Lamassoure og Severin).
4 EF-traktatens artikel 190, stk. 4.
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blive stadig større, 

C. der henviser til, at Parlamentet i henhold til Lissabontraktaten vil få meget betydelige nye 
beføjelser med hensyn til lovgivning, budgettet og valg af og kontrol med Kommissionen, 

D. der henviser til, at der, selv om der ikke er nået til enighed om en ensartet valgmåde, har 
kunnet konstateres en gradvis indbyrdes tilnærmelse mellem valgsystemerne i perioden 
efter 1979, navnlig takket være den generelle indførelse af forholdstalsvalg i 1999, 
statutten for politiske partier på EU-plan1 og afskaffelsen af dobbeltmandat2,

E. der henviser til, at unionsborgerskabsbegrebet, der formelt indførtes i den konstitutionelle 
orden ved Maastrichttraktaten i 1993, herunder retten til på visse betingelser at deltage i 
valg til Europa-Parlamentet og kommunale valg i andre medlemsstater end ens egen, og 
chartret om grundlæggende rettigheder, der proklameredes i Nice i 2000, også har 
bidraget til den gradvise udvikling af postnationalt demokrati, 

F. der imidlertid henviser til, at Parlamentets vigtige demokratiske funktion fortsat kun nyder 
ringe anerkendelse i befolkningen, at politiske partier på europæisk plan stadig er svage, at 
valgkampagner stadig er mere nationale end europæiske, at mediedækningen af 
Parlamentet fortsat er meget sporadisk, og at den samlede valgdeltagelse ved valg til 
Europa-Parlamentet er faldet støt fra 63 % i 1979 til 45,6 % i 2004,

G. der henviser til, at der fortsat består en række uoverensstemmelser mellem de 
fremgangsmåder, medlemsstaterne benytter ved valg til Europa-Parlamentet, navnlig med 
hensyn til parlamentsmedlemmernes valgkredse og anvendelsen af præferencestemmer,

H. der henviser til, at det antal EU-borgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat end 
deres egen og stemmer ved valg til Europa-Parlamentet, er lavt, og at det antal sådanne 
borgere, der stiller op til valg til Europa-Parlamentet, er forsvindende lille;  der henviser 
til, at opholdskrav med henblik på opnåelse af stemmeret varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat, og at det tidsrum, hvorefter medlemsstaternes egne statsborgere med bopæl 
andetsteds i EU fratages retten til at stemme i deres hjemland, ligeledes varierer fra 
medlemsstat til medlemsstat, 

I. der henviser til, at medlemsstaterne, selv om de har en betydelig skønsmargen med hensyn 
til fastlæggelsen af, hvem der kan stemme ved valg til Europa-Parlamentet, ikke desto 
mindre er forpligtede til at respektere de generelle principper i EU-retten og til ikke at 
behandle forskellige kategorier af EU-borgere, som befinder sig i samme situation, på 
forskellig vis3,

J. der henviser til, at Rådet stadig ikke har afsluttet sin behandling af det forslag, 
Kommissionens har forelagt med henblik på at lette valgdeltagelse for unionsborgere, der 
er bosiddende i en anden medlemsstat end deres egen; der henviser til, at Kommissionens 
forslag under alle omstændigheder ikke tager sigte på at gøre det muligt for kvalificerede 

                                               
1 Forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT  L 297 
af 15.11.2003, s. 1).
2 Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom., artikel 1, nr. 7, litra b).
3 Sag C-145/04 Spanien mod Det Forenede Kongerige [2006] (Gibraltar) og sag C-300/04 Eman og Sevinger 
mod College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
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kandidater at lade sig opstille på mere end én national liste ved det samme valg, selv om 
akten ikke forbyder dette1, 

K. der henviser til, at der med hensyn til valg til Europa-Parlamentet stadig står en række 
andre spørgsmål tilbage, som må undersøges nærmere, herunder spørgsmålet om tærskler, 
minimumsalderen for valgdeltagelse, anvendelse af elektronisk afstemning, kønsbalance 
blandt kandidaterne, rettighederne for mindretalssprogsamfund, dato og tidsplan for 
valghandlingen, valgs prøvelse for de valgte medlemmer, besættelse af ledige mandater, 
og privilegier og immuniteter for medlemmer af Europa-Parlamentet,

L. der henviser til, at fordelingen af parlamentsmandaterne mellem medlemsstaterne og 
Parlamentets samlede størrelse har været kritiske spørgsmål på hver eneste 
regeringskonference om revision af traktaterne såvel som ved tiltrædelsen af hver eneste 
ny medlemsstat, 

M. der henviser til, at Lissabontraktaten formaliserer princippet om degressiv proportionalitet 
i Parlamentets sammensætning og desuden fastsætter, at Parlamentet " består af 
repræsentanter for Unionens borgere"2, i modsætning til den nuværende definition af 
medlemmer af Europa-Parlamentet som "repræsentanter for folkene i de i Fællesskabet 
sammensluttede stater"3,

N. der henviser til, at det af Parlamentet tidligere udtrykte ønske om at bringe visse anomalier 
i medlemsstaternes nationale valgmåder ud af verden og dets særdeles vigtige forslag om 
at vælge en række medlemmer fra tværnationale lister, stort set er blevet ignoreret,  

O. der henviser til, at Rådet tidligere har indvilliget i at undersøge Parlamentets anmodning 
om at revidere protokollen fra 1965 om privilegier og immuniteter, når medlemmernes 
statut er trådt i kraft4, 

P. der henviser til, at Rådet tidligere har indvilliget i løbende at revidere 1976-akten5; der 
imidlertid henviser til, at Parlamentets sidste formelle revision af valgmåden iværksattes 
så langt tilbage som i 1998, 

Q. der henviser til, at reformen af valgmåden ved valg til Europa-Parlamentet må holde fast 
ved praksis med frie og retfærdige valg og ikke krænke valgmådens generelle 
proportionalitet; den nye moderniserede valgmåde skal være holdbar og forståelig;  
principperne om subsidiaritet og proportionalitet må respekteres fuldt ud, således at 
ensartethed ikke indføres for ensartethedens egen skyld,

                                               
1 Se Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet 
for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 
34), og Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. september 2007 om forslag til Rådets direktiv om 
ændring af direktiv 93/109/EF 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 (EUT C 219 E, af 
28.8.2008, s. 193) (betænkning af Duff).
2 Artikel 14 i EU-traktaten (konsolideret udgave).
3 Artikel 189 i EF-traktaten.
4 Erklæring af 3. juni 2005 fra medlemsstaternes repræsentanter forsamlet i Rådet.
5 Rådet fandt i sin erklæring 6151/02 af 22. februar 2002 "at bestemmelserne i denne akt bør tages op til fornyet 
behandling inden det andet valg til Europa-Parlamentet, som finder sted efter, at ændringerne af akten af 1976, 
der er emnet for nærværende afgørelse, er trådt i kraft" – dvs. inden 2009.
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1. beslutter at revidere valgmåden ved valg til Europa-Parlamentet med det formål at øge 
Parlamentets popularitet i hele Unionen, reducere forskellene mellem de valgmåder, der 
benyttes i de forskellige medlemsstater, og øge det omfang, hvori Parlamentet står til 
ansvar over for de borgere, det repræsenterer;

2. foreslår derfor, at følgende reformer gennemføres inden valget til Europa-Parlamentet i 
2014:

a) med henblik på at bringe borgerne tættere på Europa-Parlamentets medlemmer skal 
der indføres territoriale valgkredse i alle medlemsstater med over 20 mio. indbyggere

b) medlemsstaterne skal kunne oprette særlige valgkredse for at opfylde 
mindretalssprogsamfunds behov 

c) for at engagere borgerne ved at øge deres valgmuligheder vil medlemsstaterne skulle 
indføre ordninger med præferencestemmer, således at vælgerne får mulighed for at 
foretage deres valg blandt kandidaterne på deres foretrukne liste ("halvåbne lister") 
snarere end blot blandt partilister ("lukkede lister") 

d) antallet af medlemmer valgt på nationale lister skal være 750, og hver medlemsstat 
skal have mellem mindst 5 og højst 95 mandater

e) for at lette proceduren med fordeling af mandater mellem medlemsstaterne og 
afpolitisere dette spørgsmål skal der før hvert valg foretages en omfordeling af 
mandaterne, såfremt Eurostat har forelagt objektive begrundelser herfor; afgørelsen 
skal træffes på et strengt demografisk grundlag, dvs. i forhold til antal fastboende 
indbyggere, i overensstemmelse med princippet om degressiv proportionalitet som 
foreslået af Parlamentet og i princippet accepteret af regeringskonferencen i 20071; 
der skal gives meddelelse om omfordelingen mindst 12 måneder inden valgperiodens 
udløb 

f) for at give vælgerne større valgmuligheder, styrke valgkampagnernes europæiske 
dimension og øge europæiske politiske partiers rolle skal der ydermere oprettes en 
fælles valgkreds omfattende hele Den Europæiske Unions område; det antal 
medlemmer, der vælges på denne tværnationale EU-liste, skal være det samme som 
antallet af medlemsstater; tværnationale lister skal sammensættes af kandidater fra 
mindst en fjerdedel af medlemsstaterne, og der skal være balance mellem kønnene;  
hver vælger skal ud over deres stemme på den nationale eller regionale liste kunne 
afgive én stemme på den tværnationale liste; der skal kunne anvendes 
præferencestemmer efter ordningen med ”halvåbne lister”; mandaterne vil blive 
fordelt efter Sainte-Laguë-metoden2

                                               
1 Erklæring nr. 5 knyttet til slutakten fra regeringskonferencen som bilag, hvori det hedder: "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 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og vil blive benyttet ved valget til Europa-
Parlamentet i 2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-
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g) kandidaterne skal ved det samme valg kunne lade sig opstille for både den 
tværnationale EU-valgkreds og den nationale eller regionale valgkreds; kandidater 
med officiel bopæl i mere end én medlemsstat og kandidater med dobbelt 
nationalitet, som er opført på de relevante valglister, skal kunne lade sig opstille på 
mere end én national eller regional liste ved samme valg

h) der skal på EU-plan etableres en valgmyndighed, som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste; valgmyndigheden skal sammensættes af én 
repræsentant fra hver medlemsstat og have en repræsentant for Kommissionen som 
formand

i) for at fremhæve valgets EU-karakter skal valgdagene begrænses til lørdage og 
søndage 

j) både for at fremme valgdeltagelsen i de medlemsstater, hvor skole- og 
universitetsferier begynder i juni, og for at give det nyvalgte Parlamentet mere tid til 
at forberede sig på valget af kommissionsformand skal valgdatoen rykkes frem fra 
juni til maj1

k) minimumsalderen for stemmeberettigelse ved valget til Europa-Parlamentet skal 
være 16; minimumsalderen for valgbarhed skal være 18 

l) Parlamentet skal prøve valget af sine medlemmer på basis af de af medlemsstaterne 
officielt bekendtgjorte resultater (herunder besættelse af ledige mandater) og skal 
have beføjelse til at træffe afgørelse i eventuelle tvister; Parlamentet skal også kunne 
træffe foranstaltninger mod en medlemsstats tilbagetrækning af et mandat, hvor og 
for så vidt som de relevante nationale bestemmelser strider mod Den Europæiske 
Unions primærret 

3. beslutter at maksimere anvendelsen af e-afstemningsteknikker ved valget i 2014, såfremt 
der foreligger garantier for, at e-afstemning er pålidelig i såvel teknisk som juridisk 
henseende; 

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at 
hjælpe EU-borgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat end deres egen, til at 
deltage i valg til Europa-Parlamentet i deres nye fædrelande;

5. opfordrer medlemsstaterne til for så vidt angår valg til nationale parlamenter at 
harmonisere deres bestemmelser vedrørende fortabelse af valgret for statsborgere, der er 
bosiddende i andre medlemsstater; opfordrer ligesindede medlemsstater til at intensivere 
deres bilaterale samarbejde gennem indførelse af gensidig stemmeret ved nationale valg;

6. tilskynder det Parlamentet, der vil blive valgt i juni 2009, til på baggrund af 
Lissabontraktatens til den tid gældende status at gøre sig overvejelser om, hvorvidt 

                                                                                                                                                  
metoden.
1 Som foreslået i Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2005 om proceduren for Europa-Parlamentets 
godkendelse af Kommissionen, EUT C 285 af 22.11.2006, p. 137 (betænkning af Duff).
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grundlaget for Parlamentets sammensætning fra og med 2014 og fremover som i 
øjeblikket bør være antallet af fastboende indbyggere eller, i stedet, antallet af EU-borgere 
af en given nationalitet med bopæl i EU;

7. anmoder Kommissionen om at forelægge Rådet forslag til de ændringer af traktaterne, der 
er nødvendige for at gennemføre disse reformer, og om efterfølgende at forelægge forslag 
til de gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for at sikre, at reformerne kan 
træde i kraft i god tid forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014;  

8. opfordrer indtrængende regeringskonferencen om valgreform til også at ændre protokollen 
fra 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter med 
henblik på at indføre en ensartet og supranational ordning for medlemmer af Europa-
Parlamentet1;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2006 om ændring af protokollen om privilegier og immuniteter (EUT 
C 303 E af 13.12.2006, s. 830), hvori Parlamentet bekræftede sin hensigt om at anvende medlemmernes statut 
som et delvist grundlag for den planlagte revision (Europa-Parlamentets afgørelse af 3. juni 2003 om vedtagelse 
af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 115).
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