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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ett förslag till ändring av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val 
av ledamöter av Europaparlamentet
(2007/2207(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som 
utgör en bilaga till rådets beslut av den 20 september 1976, såsom ändrat1,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om ett valsystem för Europaparlamentet, 
särskilt resolutionen av den 15 juli 19982,

– med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om Europaparlamentets 
sammansättning3,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte 
den 14 december 2007,

– med beaktande av artikel 39 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat 
den 13 december 2007,

– med beaktande av artiklarna 19.2, 189, 190 och 191 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av artikel 48 i Fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 38a och 45.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2008).

A. Enligt fördraget ska Europaparlamentet utarbeta ett förslag till allmänna direkta val enligt 
en i alla medlemsstater enhetlig ordning eller i enlighet med principer som är 
gemensamma för alla medlemsstater4.

B. Parlamentet har valts genom direkta val vart femte år sedan 1979 och dess befogenheter 
och inflytande har ökat under denna period.

                                               
1 Rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1), ändrat genom rådets beslut 93/81 
(EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).
2 EGT C 292, 21.9.1998, s. 66, (betänkande av Anastassopoulos).
3 EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (betänkande av Lamassoure-Severin).
4 Artikel 190.4 i EG-fördraget.
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C. Lissabonfördraget ger parlamentet nya omfattande befogenheter när det gäller lagstiftning, 
budget samt valet och kontrollen av kommissionen. 

D. Trots att det inte finns någon överenskommelse om ett enhetligt valförfarande har 
valsystemen gradvis närmat sig varandra under denna period, inte minst genom det 
allmänna införandet av proportionella val 1999, det formella inrättandet av politiska 
partier på EU-nivå1 och avskaffandet av dubbla mandat2,

E. Begreppet EU-medborgarskap, som formellt infördes i den konstitutionella ordningen 
genom Maastrichtfördraget 1993, inklusive rätten att på vissa villkor få delta i valet till 
Europaparlamentet och i kommunalval i en annan medlemsstat än den egna, samt stadgan 
om de grundläggande rättigheterna, proklamerad för första gången i Nice 2000, har också 
bidragit till en gradvis utveckling av en postnationell demokrati.

F. Parlamentets viktiga demokratiska funktioner åtnjuter emellertid fortfarande dåligt 
erkännande bland allmänheten, de politiska partierna på EU-nivå är fortfarande svaga, 
valkampanjerna fortsätter att bedrivas mer på nationell än på EU-nivå, 
medierapporteringen om parlamentet är fortsatt tunnsådd och det totala deltagandet i valet 
till Europaparlamentet har stadigt sjunkit från 63 procent 1979 till 45,6 procent 2004.

G. De system som medlemsstaterna använder för valet till Europaparlamentet skiljer sig 
fortfarande åt på många sätt, i synnerhet när det gäller ledamöternas valdistrikt och 
användningen av preferensval.

H. Antalet EU-medborgare bosatta i en annan medlemsstat än den egna som röstar i valet till 
Europaparlamentet är lågt, och antalet personer i denna grupp som ställer upp som 
kandidat i valet är ännu lägre. De bosättningsregler som gäller för valrätt skiljer sig åt 
mellan medlemsstaterna. Skillnader förekommer också när det gäller hur lång tid en 
person kan vara bosatt i en annan EU-medlemsstat innan denne förlorar sin rätt att rösta i 
hemlandet.

I. Enligt domstolens rättspraxis åtnjuter medlemsstaterna avsevärd frihet när det gäller att 
bestämma vem som kan rösta i valet till Europaparlamentet. De är emellertid tvungna att 
respektera EU-lagstiftningens allmänna principer och får inte göra åtskillnad mellan olika 
kategorier av EU-medborgare som befinner sig i samma situation3.

J. Kommissionens nuvarande förslag om att förenkla valdeltagandet för EU-medborgare 
som är bosatta i en annan medlemsstat än den egna är blockerat i rådet. Kommissionens 
förslag avser dock inte att göra det möjligt för lämpligt kvalificerade kandidater att ställa 
upp på mer än en nationell lista vid ett och samma val trots att detta inte förbjuds i akten4.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och 
finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).
2 Rådets beslut 2002/772/EG, Euratom, artikel 1.7 b.
3 Fall C-145/04 Spanien mot Förenade kungariket [2006] (Gibraltar) och fall C-300/04 Eman och Sevinger mot 
College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
4 Rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och 
valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är 
medborgare (EGT L 329, 30.12.1993, s. 34), och parlamentets lagstiftningsresolution av den 26 september 2007 
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K. Det återstår fler frågor att se över när det gäller val till Europaparlamentet, bl.a. frågan om 
spärrar, minimiålder för deltagande i valet, användningen av elektronisk röstning, jämn 
könsfördelning bland kandidaterna, språkliga minoriteters rättigheter, datum och tidsplan 
för valet, prövning av ledamöternas mandat, tillsättning av vakanta platser samt 
ledamöternas privilegier och immunitet.

L. Fördelningen av platserna i parlamentet mellan medlemsstaterna och det totala antalet 
ledamöter i parlamentet har varit kritiska frågor vid varje regeringskonferens om översyn 
av fördragen, samt i samband med varje anslutning av en ny medlemsstat.

M. I Lissabonfördraget fastställs principen om degressiv proportionalitet i parlamentets 
sammansättning och där fastställs vidare att parlamentet ”ska vara sammansatt av 
företrädare för unionens medborgare”1 - i motsats till den nuvarande definitionen enligt 
vilken Europaparlamentets ledamöter är ”företrädare för folken i de i gemenskapen 
sammanslutna staterna”2.

N. Parlamentet har inte fått mycket gehör för sin önskan att avskaffa vissa anomalier i 
nationell valpraxis och sitt centrala förslag att ett visst antal ledamöter av 
Europaparlamentet ska väljas från en transnationell lista.

O. Rådet har tidigare gått med på att ta upp parlamentets begäran att se över 1965 års 
protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier så snart 
ledamotsstadgan trätt i kraft3.

P. Rådet har tidigare gått med på att se över 1976 års akt4. Den senaste formella översynen 
av parlamentets valförfarande inleddes emellertid för så länge sedan som 1998.

Q. Vid revideringen av förfarandet för val till Europaparlamentet måste principen om fria och 
rättvisa val upprätthållas, och systemets övergripande proportionalitet får inte kränkas. 
Den moderniserade vallagen måste vara varaktig och förståelig. Subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste respekteras till fullo så att enhetlighet inte införs bara 
för sakens skull.

1. Europaparlamentet beslutar att revidera sitt valförfarande i syfte att stärka parlamentets 
popularitet i hela unionen, minska skillnaderna mellan medlemsstaternas valförfaranden 
och öka parlamentets ansvar gentemot de medborgare det företräder.

2. Europaparlamentet föreslår således att följande omarbetningar ska göras inför valet 2014:

                                                                                                                                                  
om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG med avseende på vissa närmare bestämmelser 
för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat 
där de inte är medborgare (EGT C 219 E, 28.8.2008, s. 193) (betänkande av Duff).
1 Artikel 14 i EU-fördraget (konsoliderad version).
2 Artikel 189 i EG-fördraget.
3 Förklaring av den 3 juni 2005 av företrädare för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet.
4 Enligt rådets förklaring 6151/02 av den 22 februari 2002 ska bestämmelserna i denna akt ses över före det 
andra val till Europaparlamentet som hålls efter att ändringarna till den akt från 1976 som är föremål för detta 
beslut har trätt i kraft, dvs. före 2009.
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a) I syfte att minska avståndet mellan medborgarna och ledamöterna av 
Europaparlamentet ska det införas territoriella valkretsar i samtliga medlemsstater 
med en befolkning på över 20 miljoner invånare.

b) Medlemsstaterna får införa särskilda valkretsar i syfte att tillgodose språkliga 
minoriteters behov.

c) I syfte att engagera medborgarna genom att utöka antalet alternativ måste 
medlemsstaterna införa system med preferensval, där väljarna kan välja mellan 
kandidaterna på den lista de föredrar (halvöppna listor) i stället för enbart mellan 
partilistor (slutna listor).

d) Antalet ledamöter som väljs från nationella listor ska uppgå till 750, och varje 
medlemsstat ska tilldelas minst 5 och högst 95 platser.

e) I syfte att förenkla förfarandet för fördelning av platser mellan medlemsstaterna, och 
avpolitisera frågan, kommer en omfördelning av platser - om Eurostat bedömer detta 
vara objektivt motiverat - att ske före varje val. Beslutet kommer att fattas på strikt 
demografisk grund utifrån antalet invånare som är bosatta i landet och i enlighet med 
principen om degressiv proportionalitet, vilket parlamentet har föreslagit och vilket i 
princip godkändes av 2007 års regeringskonferens1. Omfördelningen ska utlysas 
minst tolv månader före slutet av valperioden.

f) I syfte att öka väljarnas valmöjligheter, stärka det europeiska inslaget i 
valkampanjerna och utveckla de europeiska politiska partiernas roll kommer 
ytterligare en valkrets att skapas som omfattar hela Europeiska unionen. Antalet 
ledamöter som väljs från denna transnationella lista ska motsvara antalet 
medlemsstater. De transnationella listorna ska vara sammansatta av kandidater från 
minst en fjärdedel av medlemsstaterna och ska uppvisa en jämn fördelning mellan 
manliga och kvinnliga kandidater. Varje väljare ska kunna lägga en röst på en 
kandidat från den EU-täckande listan utöver rösten på en kandidat från den nationella 
eller regionala listan. Preferensröstning ska tillämpas enligt systemet med 
”halvöppna listor”. Platserna ska fördelas enligt Sainte-Laguë-metoden2.

g) Kandidater får under ett och samma val ställa upp både för den EU-täckande 
valkretsen och för en nationell eller regional valkrets. Kandidater som är officiellt 
bosatta i fler än en medlemsstat och kandidater med dubbelt medborgarskap som är 
upptagna i relevanta röstlängder ska ha rätt att kandidera på fler än en nationell eller 
regional lista vid ett och samma val.

                                               
1 Förklaring nr 5 som bifogats till regeringskonferensens slutakt. Den säger att kvoten mellan befolkning och 
antalet platser för varje medlemsstat måste variera beroende på staternas respektive befolkningsmängd, så att 
varje ledamot från en medlemsstat med stor befolkning företräder fler medborgare än varje ledamot från en 
medlemsstat med liten befolkning och tvärtom, men också att ingen medlemsstat med mindre befolkning kan få 
fler platser än en stat med större befolkning.
2 Sainte-Laguë -metoden använder sig av divisorerna 1, 3, 5, 7 osv. och kommer att användas vid valet till 
Europaparlamentet 2009 i Tyskland, Lettland och Sverige. Den ger ett resultat som är aningen mer 
proportionerligt än D'Hondt-metoden.
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h) Det ska inrättas en valmyndighet på EU-nivå för att reglera genomförandet av valet 
av ledamöter från den EU-täckande listan och pröva dessa ledamöters mandat.
Valmyndigheten ska vara sammansatt av en företrädare för varje medlemsstat, och 
ska ledas av kommissionen.

i) I syfte att tydligt betona valets EU-omfattande natur ska vallokalerna endast vara 
öppna på lördagar och söndagar.

j) Dels för att uppmuntra valdeltagandet i de medlemsstater där skolor och universitet 
börjar sitt sommarlov i juni, dels för att ge det nyvalda parlamentet mer tid för att 
förbereda sig inför valet av kommissionens ordförande, ska valet tidigareläggas från 
juni till maj1.

k) Lägsta ålder för att få rösta i valet till Europaparlamentet ska vara 16 år. Lägsta ålder 
för att få ställa upp som kandidat ska vara 18 år.

l) Parlamentet ska pröva sina ledamöters mandat på grundval av de av medlemsstaterna 
officiellt meddelade resultaten (inklusive tillsättningen av vakanta platser) och ska ha 
befogenhet att besluta i eventuella tvister. Parlamentet ska också ha rätt att vidta 
åtgärder mot en medlemsstat som drar tillbaka ett mandat, om gällande nationella 
bestämmelser strider mot Europeiska unionens primärrätt.

3. Europaparlamentet beslutar att i så stor utsträckning som möjligt använda elektronisk 
röstning vid 2014 års val, så länge som det finns garantier för att elektronisk röstning är 
tillförlitlig ur både teknisk och rättslig synvinkel.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser för 
att hjälpa de EU-medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat än den egna att delta i 
valet till Europaparlamentet i sitt värdland.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att harmonisera sina bestämmelser om 
frånkännande av valrätt för medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat, så att de 
kan delta i nationella parlamentsval. Parlamentet uppmuntrar likasinnade medlemsstater 
att stärka sitt samarbete på bilateral basis genom att anta bestämmelser som ger ömsesidig 
rätt att rösta i nationella val.

6. Europaparlamentet uppmuntrar det parlamentet som väljs i juni 2009, mot bakgrund av 
vilken status Lissabonfördraget då kommer att ha, att begrunda huruvida grunden för 
parlamentets sammansättning från 2014 och framåt som hittills ska utgöras av personer 
med fast bosättningsadress eller, i stället, av antalet EU-medborgare av en viss nationalitet 
som är bosatta i EU.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för rådet om en sådan 
ändring av fördragen som krävs för att dessa omarbetningar ska gå igenom och samtidigt 
att föreslå nödvändiga genomförandeåtgärder för att omarbetningarna ska kunna träda i 
kraft i god tid före valet till Europaparlamentet 2014.

                                               
1 Förslag enligt Europaparlamentets resolution av den 1 december 2005 om riktlinjer för godkännande av 
Europeiska kommissionen (EGT C 285 E, 22.11.2006, s. 137) (betänkande av Duff).
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8. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck regeringskonferensen för revidering av 
valförfarandet att också ändra 1965 års protokoll om Europeiska gemenskapernas 
immunitet och privilegier i syfte att inrätta ett enhetligt och överstatligt regelsystem för 
ledamöterna av Europaparlamentet1.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2006 om ändring av protokollet om immunitet och privilegier 
(EUT C 303 EUR, 13.12.2006, s. 830), där parlamentet bekräftade sin avsikt att delvis utgå från ledamöternas 
stadga vid den planerade revideringen (Europaparlamentets beslut av den 3 juni 2003 om antagande av en stadga 
för Europaparlamentets ledamöter (EUT C 68 E, 18.3.2004, s. 115).
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