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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

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

Europa-Parlamentet,

– der henviser til akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af 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, undertegnet 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),

der tager følgende i betragtning:

A. i traktaten hedder det, 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,

                                               
1 Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets 
afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, 
Euratom (EUT 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 Artikel 190, stk. 4.



PE412.180v02-00 4/52 PR\746440DA.doc

DA

B. Parlamentet er blevet valgt ved almindelige direkte valg hvert femte år siden 1979, og dets 
beføjelser og indflydelse er lige siden blevet stadig større,

C. i henhold til Lissabontraktaten vil Parlamentet få særdeles omfattende nye beføjelser med 
hensyn til lovgivning, budget og valg af og kontrol med Kommissionen,

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

E. unionsborgerskabsbegrebet, der formelt blev indført 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 blev proklameret i Nice i 2000, har også bidraget til 
den gradvise udvikling af postnationalt demokrati,

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

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

H. det antal EU-borgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat end deres egen og 
stemmer ved valg til Europa-Parlamentet, er lavt, og blandt disse er det et fåtal, der stiller 
op til valg til Europa-Parlamentet; der gælder forskellige opholdskrav fra medlemsstat til 
medlemsstat for opnåelse af stemmeret, og det tidsrum, efter hvilket medlemsstaternes 
egne statsborgere med bopæl andetsteds i EU fratages retten til at stemme i deres 
hjemland, varierer ligeledes fra medlemsstat til medlemsstat,

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

J. Rådet har stadig ikke afsluttet sin behandling af det forslag, Kommissionens har forelagt 
med henblik på at gøre det lettere for unionsborgere, der er bosiddende i en anden 
medlemsstat end deres egen, at deltage i valgene, men under alle omstændigheder tager 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 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], sml. I-7917 (vedrørende Gibraltar), og sag C-
300/04 Eman og Sevinger mod College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006], sml. I-8055 
(vedrørende Aruba).
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Kommissionens forslag ikke sigte på at gøre det muligt for kvalificerede kandidater at 
lade sig opstille på mere end én national liste ved det samme valg, selv om akten ikke 
forbyder dette1,

K. en række andre spørgsmål vedrørende valget til Europa-Parlamentet kræver en nærmere 
undersøgelse, herunder spørgsmålet om spærregrænse, minimumsalder for deltagelse i 
valget, anvendelse af elektronisk afstemning, kønsbalance blandt kandidaterne, rettigheder 
for mindretalssprogsamfund, dato og tidsplan for stemmeafgivningen, valgs prøvelse for 
de valgte medlemmer, besættelse af ledige mandater, og privilegier og immuniteter for 
medlemmerne af Europa-Parlamentet,

L. fordelingen af parlamentsmandaterne mellem medlemsstaterne og Parlamentets samlede 
størrelse har været kritiske spørgsmål på hver eneste regeringskonference om revision af 
traktaterne og hver gang, nye medlemsstater er tiltrådt,

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

N. Parlamentet har tidligere udtrykt ønske om at bringe visse anomalier i medlemsstaternes 
nationale valgmåder ud af verden, men dette ønske er stort set blevet ignoreret i lighed 
med Parlamentets særdeles vigtige forslag om at vælge en række medlemmer fra en 
tværnational liste,

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

P. Rådet har tidligere indvilget i løbende at revidere 1976-akten5, men Parlamentets sidste 
formelle revision af valgmåden blev iværksat så langt tilbage som i 1998,

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

                                               
1 Se Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for 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 traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Lissabontraktaten (konsolideret udgave).
3 EF-traktatens artikel 189.
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 fra 1976, 
der er emnet for nærværende afgørelse, er trådt i kraft" – dvs. inden 2009.
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1. beslutter at revidere valgmåden for 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 gøre Parlamentet mere ansvarligt over for de 
borgere, det repræsenterer;

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

(a) for 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 
mindretalssprogsamfundenes 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 
herom 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 senest 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 som bilag til slutakten fra regeringskonferencen, 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 - 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 i både den 
tværnationale EU-valgkreds og den nationale eller regionale valgkreds; kandidater 
med officiel bopæl i mere end én medlemsstat og kandidater med dobbelt 
statsborgerskab, 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 en 
repræsentant fra hver medlemsstat, en repræsentant fra Kommissionen og en 
repræsentant fra Parlamentet

(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 
universitetsferierne begynder i juni, og for at give det nyvalgte Parlament mere tid til 
at forberede valget af Kommissionens formand skal tidspunktet for valget rykkes 
frem fra juni til maj1

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

(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 tvivlsspørgsmål; Parlamentet skal 
også kunne gribe ind, når en medlemsstat træffer afgørelse om fortabelse af et 
medlems mandat, for så vidt som det strider mod akten eller EU-loven;

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 værtslande;

5. opfordrer medlemsstaterne til for så vidt angår valg til de 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 Parlament, der vil blive valgt i juni 2009, til på baggrund af
Lissabontraktatens status på dette tidspunkt at gøre sig overvejelser om, hvorvidt 
grundlaget for Parlamentets sammensætning fra og med 2014 og fremover, som i 

                                                                                                                                                  
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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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; agter efterfølgende at forelægge forslag 
til de gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for at sikre, at reformerne kan 
træde i kraft i god tid inden 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 medlemmerne af Europa-
Parlamentet1;

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

                                               
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 foreslåede 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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Udkast til Rådets afgørelse med henblik på vedtagelse af forskrifterne om 
ændring af akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet

RÅDET HAR -

under henvisning til artikel 190, stk. 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab,

under henvisning til artikel 108, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab,

under henvisning til forslag fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet,

ud fra ønsket om at gennemføre traktatens bestemmelser om valgmåde -

VEDTAGET de forskrifter, der er knyttet til denne afgørelse, og som det henstiller til 
medlemsstaterne at vedtage i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Afgørelsen og de dertil knyttede forskrifter offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Medlemsstaterne meddeler straks generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, når 
de procedurer, der kræves efter deres forfatningsmæssige bestemmelser for at vedtage de 
forskrifter, som er knyttet til afgørelsen, er afsluttet.

Ændringerne træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter medlemsstaternes 
vedtagelse af forskrifterne i afgørelsen i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige 
bestemmelser.
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BILAG I - Udkast til akt om ændring af akten af 20. september 1976 om 
almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet (akten fra 
1976 om direkte valg)1

Ændringsforslag 1

Akten fra 1976
Artikel 1 – stk. 1

Akten fra 1976 Ændringsforslag

1. I samtlige medlemsstater vælges 
medlemmerne af Europa-Parlamentet efter 
forholdstalsmetoden ved listevalg eller en 
metode med overførsel af overskydende 
stemmer.

1. Medlemmerne af Europa-Parlamentet 
vælges efter forholdstalsmetoden ved 
listevalg eller en metode med overførsel af 
overskydende stemmer.

Or. en

Ændringsforslag 2

Akten fra 1976
Artikel 1 – stk. 2

Akten fra 1976 Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan tillade 
præferencelistevalg i overensstemmelse 
med procedurer, som de fastsætter.

2. Ved listevalg anvendes halvåbne lister, 
således at vælgerne har mulighed for at 
foretage deres valg blandt kandidaterne 
på deres foretrukne liste.

Or. en

                                               
1 Ændringsforslagene i dette dokument er baseret på en konsolideret udgave af akten, der er udarbejdet af 
Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste på grundlag af akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i 
Europa-Parlamentet (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5), som ændret ved afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF om 
ændring af akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet knyttet til Rådets 
afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets 
afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni og af 23. september 2002 (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1). Denne 
konsolidering adskiller sig fra den konsoliderede udgave, som er udarbejdet af Den Europæiske Unions 
Publikationskontor (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002), i følgende to henseender: Der er indføjet et nyt led i 
artikel 7, stk. 1, "- medlem af Regionsudvalget", jf. artikel 5 i Amsterdamtraktaten (EFT C 340 af 10.11.1997), 
og artiklerne er omnummereret i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i Rådets afgørelse 2002/772/EF, 
Euratom.
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Ændringsforslag 3

Akten fra 1976
Artikel 2

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

Medlemsstaterne kan på grundlag af 
deres særlige nationale forhold oprette 
valgkredse med henblik på valg til 
Europa-Parlamentet eller foretage andre 
valgmæssige underopdelinger, uden at 
dette generelt berører valgmetodens 
forholdstalskarakter.

1. Medlemsstaterne kan oprette 
valgkredse med henblik på valg til 
Europa-Parlamentet på et territorialt eller 
sprogligt grundlag. 

2. Medlemsstater med et befolkningstal på 
mindst 20 millioner opdeler deres 
valgområde i et antal regionale 
valgkredse.
3. Oprettelsen af valgkredse må ikke 
berøre valgmetodens generelle 
forholdstalskarakter.

Or. en

Ændringsforslag 4

Akten fra 1976
Artikel 2 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2a
1. Det samlede antal medlemmer, der 
vælges i henhold til bestemmelserne i 
artikel 2, er 750. Repræsentationen er 
degressivt proprotional med minimum 
fem medlemmer pr. medlemsstat. Ingen 
medlemsstat tildeles mere end 95 
mandater.
2. Ved fordelingen af mandaterne mellem 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om degressiv proportionalitet 
skal forholdet mellem antallet af 
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indbyggere og antallet af mandater for de 
enkelte medlemsstater variere i forhold til 
deres respektive indbyggertal på en sådan 
måde, at et medlem fra en mere folkerig 
medlemsstat repræsenterer flere borgere 
end et medlem fra en mindre folkerig 
medlemsstat, og - omvendt - at en mindre 
befolket medlemsstat ikke har flere 
medlemmer end en mere befolket stat.
3. Fordelingen af mandaterne mellem 
medlemsstaterne tages op til revision i 
hver valgperiode. Rådet vedtager på 
forslag af Kommissionen og med 
samstemmende udtalelse fra Europa-
Parlamentet afgørelsen om det nye 
Parlaments sammensætning. Afgørelsen 
træffes senest 12 måneder inden 
valgperiodens udløb.

Or. en

Ændringsforslag 5

Akten fra 1976
Artikel 2 b (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2b
1. Uden at det anfægter bestemmelserne i 
artikel 2 og 2a, oprettes en yderligere 
valgkreds, der udgøres af hele Unionens 
område.
2. Det samlede antal medlemmer, der 
vælges i henhold til bestemmelserne i 
denne artikel, skal svare til antallet af 
medlemsstater;
3. Der oprettes en valgmyndighed, der har 
til opgave at forestå afviklingen af og føre 
tilsyn med valgprocessen i Den 
Europæiske Unions valgkreds. 
Valgmyndigheden sammensættes af en 
repræsentant for Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og hver medlemsstat.
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4. EU-lister, der opstilles af europæiske 
politiske partier, godkendes kun:
(a) hvis de består af kandidater 
bosiddende i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne, og 
(b) hvis der er balance mellem kønnene.
5. Hver vælger har en supplerende 
stemme, som kan afgives på den 
foretrukne kandidat på EU-listen. 
Mandaterne fordeles efter Sainte-Laguë-
metoden.
6. I gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
14, fastlægges detaljerede ordninger for 
valget i EU-valgkredsen, herunder de 
beføjelser, der tillægges 
valgmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 6

Akten fra 1976
Artikel 3

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3
Medlemsstaterne kan fastsætte en 
spærregrænse for tildeling af mandater. 
Denne spærregrænse må på nationalt plan 
højst udgøre 5 % af de afgivne stemmer.

1. Medlemsstaterne kan fastsætte en 
spærregrænse for tildeling af mandater i 
nationale, regionale og sproglige 
valgkredse. Denne spærregrænse må på 
nationalt plan højst udgøre 5 % af de 
afgivne stemmer.

2. Der er ingen spærregrænse for tildeling 
af mandater fra EU-valgkredsen.

Or. en



PE412.180v02-00 14/52 PR\746440DA.doc

DA

Ændringsforslag 7

Akten fra 1976
Artikel 4

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Hver enkelt medlemsstat kan fastsætte et 
loft for valgkandidaternes udgifter til 
gennemførelse af valgkampagner.

Medlemsstaterne og valgmyndigheden 
fastsætter lofter for valgkandidaternes og 
partiernes udgifter til gennemførelse af 
valgkampagner.

Or. en

Ændringsforslag 8

Akten fra 1976
Artikel 5

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

1. Den femårige periode, for hvilken 
medlemmerne af Europa-Parlamentet 
vælges, begynder ved åbningen af den 
første session efter hvert valg.

1. Den femårige periode, for hvilken 
medlemmerne af Europa-Parlamentet 
vælges, begynder ved åbningen af den 
første session efter hvert valg.

Den kan forlænges eller afkortes i henhold 
til artikel 10, stk. 2, andet afsnit.

Den kan forlænges eller afkortes i henhold 
til artikel 11, stk. 2, andet afsnit.

2. Europa-Parlaments-medlemmernes 
mandater begynder og ophører samtidig 
med den i stk. 1 nævnte periode.

2. Europa-Parlaments-medlemmernes 
mandater begynder og ophører samtidig 
med den i stk. 1 nævnte periode.

Or. en

Ændringsforslag 9

Akten fra 1976
Artikel 6



PR\746440DA.doc 15/52 PE412.180v02-00

DA

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6
1. Medlemmerne af Europa-Parlamentet 
stemmer individuelt og personligt. De er 
ikke bundet af pålæg og kan ikke modtage 
bundet mandat.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet har 
de rettigheder og forpligtelser, der er 
fastsat i medlemmernes statut og i
protokollen om De Europæiske 
Fællesskabers privilegier og immuniteter.

2. Europa-Parlamentets medlemmer 
nyder godt af de privilegier og 
immuniteter, der gælder for dem i 
henhold til protokollen af 8. april 1965 om 
De Europæiske Fællesskabers privilegier 
og immuniteter.

Or. en

Ændringsforslag 10

Akten fra 1976
Artikel 7 – stk. 1 – led 1 a (nyt)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

– medlem af et nationalt eller regionalt 
parlament

Or. en

Ændringsforslag 11

Akten fra 1976
Artikel 7 – stk. 2

Akten fra 1976 Ændringsforslag

2. Fra valget til Europa-Parlamentet i 
2004 er hvervet som medlem af Europa-
Parlamentet uforeneligt med hvervet som 
medlem af et nationalt parlament.

udgår

Som en undtagelse fra denne regel, og 
uden at det anfægter bestemmelserne i 
stk. 3:
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– kan medlemmer af det irske nationale 
parlament, der vælges til Europa-
Parlamentet ved et efterfølgende valg, 
udøve de to mandater samtidig indtil 
næste valg til det irske nationale 
parlament, hvorefter første afsnit i dette 
stykke finder anvendelse
– kan medlemmer af Det Forenede 
Kongeriges parlament, der også er 
medlemmer af Europa-Parlamentet i 
femårsperioden forud for valget til 
Europa-Parlamentet i 2004, udøve de to 
mandater samtidig indtil valget til 
Europa-Parlamentet i 2009, hvorefter 
første afsnit i dette stykke finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 12

Akten fra 1976
Artikel 7 – stk. 4

Akten fra 1976 Ændringsforslag

4. Medlemmerne af Europa-Parlamentet, 
på hvilke stk.1, 2 og 3 finder anvendelse i 
løbet af den i artikel 5 omhandlede 
femårige periode, udskiftes i 
overensstemmelse med artikel 13.

4. Medlemmerne af Europa-Parlamentet, 
på hvilke stk.1 eller 2 finder anvendelse i 
løbet af den i artikel 5 omhandlede 
femårige periode, udskiftes i 
overensstemmelse med artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 13

Akten fra 1976
Artikel 9 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 9a
Valgretsalderen ved valg til Europa-
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Parlamentet er 16 år.
Valgbarhedsalderen for opstilling ved 
valg til Europa-Parlamentet er 18 år.

Or. en

Ændringsforslag 14

Akten fra 1976
Artikel 9 b (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 9b
Det er tilladt valgkandidater at opstille på 
EU-listen og på en liste i en eller flere 
medlemsstater ved samme valg.

Or. en

Ændringsforslag 15

Akten fra 1976
Artikel 10 – stk. 1

Akten fra 1976 Ændringsforslag

1. Valg til Europa-Parlamentet afholdes på 
en dato og på tidspunkter, som fastsættes 
af hver enkelt medlemsstat, men som for 
alle medlemsstaterne skal ligge inden for 
en fælles periode, der begynder torsdag 
morgen og slutter den umiddelbart 
følgende søndag.

1. Afstemningsdagene for valg til Europa-
Parlamentet er en lørdag og søndag i maj. 

Or. en

Ændringsforslag 16

Akten fra 1976
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2
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Akten fra 1976 Ændringsforslag

Såfremt det viser sig umuligt at afholde 
valgene i Fællesskabet i denne periode, 
fastsætter Rådet enstemmigt efter høring 
af Europa-Parlamentet og mindst et år1

inden udgangen af den i artikel 5 
omhandlede femårige periode en anden 
stemmeafgivningsperiode, som tidligst kan 
ligge to måneder før og senest en måned 
efter den periode, der følger af første afsnit.

Såfremt det viser sig umuligt at afholde 
valgene i Unionen i denne periode, 
fastsætter Rådet enstemmigt med
samstemmende udtalelse fra Europa-
Parlamentet og mindst et år inden 
udgangen af den i artikel 5 omhandlede 
femårige periode en anden 
stemmeafgivningsperiode, som tidligst kan 
ligge to måneder før og senest en måned 
efter den periode, der følger af første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 17

Akten fra 1976
Artikel 12

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12

Europa-Parlamentet prøver Europa-
Parlaments-medlemmernes mandater.
Med henblik herpå tager Europa-
Parlamentet de valgresultater, der officielt 
er bekendtgjort af medlemsstaterne til 
efterretning og træffer afgørelse i 
eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå 
på grundlag af bestemmelserne i denne akt, 
bortset fra tvivlsspørgsmål vedrørende de 
nationale bestemmelser, som denne akt 
henviser til.

Europa-Parlamentet prøver medlemmernes
mandater på grundlag af de valgresultater, 
der officielt er bekendtgjort af EU-
valgmyndigheden og medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 18

Akten fra 1976
Artikel 13
                                               
1 I den engelske og spanske udgave af afgørelse 2002/772/EF, som offentliggjort i EU-Tidende, er denne periode 
angivet til at være en måned. 
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Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 13 Artikel 13
1. Et mandat bliver ledigt, når et Europa-
Parlaments-medlemsmandat udløber som 
følge af, at medlemmet fratræder, afgår ved 
døden eller fortaber sit mandat.

Et mandat bliver ledigt, når et Europa-
Parlaments-medlemsmandat udløber som 
følge af, at medlemmet fratræder, afgår ved 
døden eller fortaber sit mandat.

2. Med forbehold af de øvrige 
bestemmelser i denne akt fastlægger hver 
medlemsstat de nærmere procedurer med 
henblik på, at et mandat, som måtte blive 
ledigt i løbet af den i artikel 5 omhandlede 
femårige periode, besættes for resten af 
denne periode.
3. Når det efter en medlemsstats 
lovgivning udtrykkeligt fastsættes, at et 
medlem af Europa-Parlamentet fortaber 
sit mandat, udløber medlemmets mandat i 
medfør af denne lovgivnings 
bestemmelser. De kompetente nationale 
myndigheder underretter Europa-
Parlamentet herom.
4. Når et mandat bliver ledigt som følge af 
fratræden eller dødsfald, underretter 
Europa-Parlamentets formand omgående 
den pågældende medlemsstats kompetente 
myndigheder herom.

Or. en

Ændringsforslag 19

Akten fra 1976
Artikel 13 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 13a
1. For medlemmer, der er valgt i 
medlemsstaterne, og med forbehold af de 
øvrige bestemmelser i denne akt 
fastlægger hver medlemsstat de nærmere 
procedurer med henblik på, at et mandat, 
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som måtte blive ledigt i løbet af den i 
artikel 5 omhandlede femårige periode, 
besættes for resten af denne periode.
2. Når det efter en medlemsstats 
lovgivning udtrykkeligt fastsættes, at et 
medlem af Europa-Parlamentet, der er 
valgt i den pågældende medlemsstat, 
fortaber sit mandat, udløber medlemmets 
mandat i medfør af denne lovgivnings 
bestemmelser. De kompetente nationale 
myndigheder underretter Europa-
Parlamentet herom.
3. Når et mandat tilhørende et medlem, 
der er valgt i medlemsstaterne, bliver 
ledigt som følge af fratræden eller 
dødsfald, underretter Europa-
Parlamentets formand omgående den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndigheder herom.

Or. en

(Dette ændringsforslag er en gengivelse af artikel 13, stk. 2, 3 og 4, i akten fra 1976; se 
ændringsforslag til artikel 13)

Ændringsforslag 20

Akten fra 1976
Artikel 13 b (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 13b
1. For medlemmer, der er valgt i EU-
valgkredsen, og med forbehold af de 
øvrige bestemmelser i denne akt træffer 
valgmyndigheden de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på, at et 
mandat, som måtte blive ledigt i løbet af 
den i artikel 5 omhandlede femårige 
periode, besættes for resten af denne 
periode.
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2. Når det efter EU's lovgivning 
udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af 
Europa-Parlamentet, der er valgt på EU-
listen, fortaber sit mandat, udløber 
medlemmets mandat i medfør af denne 
lovgivnings bestemmelser. 
Valgmyndigheden underretter Europa-
Parlamentet herom. 
3. Når et mandat på EU-listen bliver 
ledigt som følge af fratræden eller 
dødsfald, underretter Europa-
Parlamentets formand omgående 
valgmyndigheden herom.

Or. en

Ændringsforslag 21

Akten fra 1976
Artikel 13 c (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 13c
Europa-Parlamentet træffer afgørelse i 
eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte 
opstå på grundlag af bestemmelserne i 
denne akt, og som vedrører EU's 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 22

Akten fra 1976
Artikel 14

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 14 Artikel 14

Såfremt det viser sig nødvendigt at træffe
foranstaltninger til gennemførelse af denne 
akt, vedtager Rådet med enstemmighed

Foranstaltninger til gennemførelse af denne 
akt vedtages af Rådet med kvalificeret 
flertal efter forslag fra Europa-Parlamentet 
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efter forslag fra Europa-Parlamentet og 
efter høring af Kommissionen disse 
foranstaltninger efter i et samrådsudvalg 
med deltagelse af Rådet og repræsentanter 
for Europa-Parlamentet at have forsøgt at 
nå til enighed med sidstnævnte.

og høring af Kommissionen, efter at 
Parlamentet har afgivet samstemmende 
udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 23

Akten fra 1976
Artikel 15 – stk. 2

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Bilagene I og II udgør en integrerende del 
af denne akt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 24

Akten fra 1976
Artikel 15 – stk. 2a (nyt)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

I medfør af tiltrædelsestraktaterne har 
teksterne til denne akt på bulgarsk, estisk, 
lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, 
rumænsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og 
ungarsk, tilsvarende samme gyldighed.

Or. en

Ændringsforslag 25

Akten fra 1976
BILAG I
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Akten fra 1976 Ændringsforslag

BILAG I udgår
Det Forenede Kongerige vil anvende 
bestemmelserne i denne akt udelukkende 
på Det Forenede Kongerige.

Or. en

Ændringsforslag 26

Akten fra 1976
BILAG II

Akten fra 1976 Ændringsforslag

BILAG II udgår
Erklæring ad artikel 14

Der er enighed om, at punkt 5, 6 og 7 i 
den procedure, der er fastlagt i 
fælleserklæringen fra Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 
4. marts 19751, lægges til grund for den 
procedure, der skal følges i 
samrådsudvalget.

Or. en

                                               
1 EFT C 89 af 22.4.1975, s. 1.
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BILAG II - Konsolideret udgave af akten om almindelige direkte valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet som bilag til Rådets afgørelse 

af 20. september 1976, og senere ændringer heraf

AKT1

om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet

Artikel 1

1. I samtlige medlemsstater vælges medlemmerne af Europa-Parlamentet efter 
forholdstalsmetoden ved listevalg eller en metode med overførsel af overskydende stemmer.

2. Medlemsstaterne kan tillade præferencelistevalg i overensstemmelse med procedurer, 
som de fastsætter.

3. Valgene er almindelige, direkte, frie og hemmelige.

Artikel 2

Medlemsstaterne kan på grundlag af deres særlige nationale forhold oprette valgkredse med 
henblik på valg til Europa-Parlamentet eller foretage andre valgmæssige underopdelinger, 
uden at dette generelt berører valgmetodens forholdstalskarakter.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan fastsætte en spærregrænse for tildeling af mandater. Denne 
spærregrænse må på nationalt plan højst udgøre 5 % af de afgivne stemmer.

Artikel 4

Hver enkelt medlemsstat kan fastsætte et loft for valgkandidaternes udgifter til gennemførelse 
af valgkampagner.

Artikel 5

1. Den femårige periode, for hvilken medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges, 
begynder ved åbningen af den første session efter hvert valg.

                                               
1 NB: Dette dokument er en konsolidering, der er udarbejdet af Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste på 
grundlag AKTEN om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet (EFT L 278 af 
8.10.1976, s. 5), som ændret ved afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF om ændring af akten om almindelige 
direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom 
af 20. september 1976 (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15), og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni 
og af 23. september 2002 (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1). Denne konsolidering adskiller sig fra den 
konsoliderede udgave, som er udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor (CONSLEG. 
1976X1008-23/09/2002), i følgende to henseender: Der er indføjet et nyt led i artikel 7, stk. 1, "- medlem af 
Regionsudvalget", jf. artikel 5 i Amsterdamtraktaten (EFT C 340 af 10.11.1997), og artiklerne er omnummereret 
i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom.
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Den kan forlænges eller afkortes i henhold til artikel 11, stk. 2, andet afsnit.

2. Europa-Parlaments-medlemmernes mandater begynder og ophører samtidig med den i 
stk. 1 nævnte periode.

Artikel 6

1. Medlemmerne af Europa-Parlamentet stemmer individuelt og personligt. De er ikke 
bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat.

2. Europa-Parlamentets medlemmer nyder godt af de privilegier og immuniteter, der 
gælder for dem i henhold til protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers 
privilegier og immuniteter.

Artikel 7

1. Hvervet som medlem af Europa-Parlamentet er uforeneligt med hvervet som:

 medlem af en medlemsstats regering

 medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

 dommer, generaladvokat eller justitssekretær ved De Europæiske Fællesskabers Domstol 
eller Ret i Første Instans

 medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

 medlem af Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

 De Europæiske Fællesskabers Ombudsmand

 medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg under Det Europæiske Fællesskab og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab

 medlem af Regionsudvalget

 medlem af udvalg eller organer, som er oprettet i henhold til traktaterne om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab med henblik på at 
administrere Fællesskabernes pengemidler eller udføre vedvarende direkte forvaltning

 medlem af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse eller direktion eller ansat i denne

 tjenestemand eller anden ansat i aktiv tjeneste i De Europæiske Fællesskabers institutioner 
eller dertil knyttede organer eller organisationer eller i Den Europæiske Centralbank.

2. Fra valget til Europa-Parlamentet i 2004 er hvervet som medlem af Europa-Parlamentet 
uforeneligt med hvervet som medlem af et nationalt parlament.
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Som en undtagelse fra denne regel, og uden at det anfægter bestemmelserne i stk. 3:

 kan medlemmer af det irske nationale parlament, der vælges til Europa-Parlamentet ved et 
efterfølgende valg, udøve de to mandater samtidig indtil næste valg til det irske nationale 
parlament, hvorefter første afsnit i dette stykke finder anvendelse

 kan medlemmer af Det Forenede Kongeriges parlament, der også er medlemmer af 
Europa-Parlamentet i femårsperioden forud for valget til Europa-Parlamentet i 2004, 
udøve de to mandater samtidig indtil valget til Europa-Parlamentet i 2009, hvorefter første 
afsnit i dette stykke finder anvendelse.

3. Hver medlemsstat kan desuden i overensstemmelse med artikel 8 udvide 
bestemmelserne for, hvilke hverv der er uforenelige på nationalt plan.

4. Medlemmerne af Europa-Parlamentet, på hvilke stk.1, 2 og 3 finder anvendelse i løbet 
af den i artikel 5 omhandlede femårige periode, udskiftes i overensstemmelse med artikel 13.

Artikel 8

Med forbehold af forskrifterne i denne akt er valgproceduren undergivet hver medlemsstats 
nationale forskrifter.

Disse nationale forskrifter, der eventuelt kan tage hensyn til særlige forhold i 
medlemsstaterne, må ikke generelt berøre valgmetodens forholdstalskarakter.

Artikel 9

Ved valg af medlemmer til Europa-Parlamentet kan ingen vælger afgive mere end én stemme.

Artikel 10

1. Valg til Europa-Parlamentet afholdes på en dato og på tidspunkter, som fastsættes af 
hver enkelt medlemsstat, men som for alle medlemsstaterne skal ligge inden for en fælles 
periode, der begynder torsdag morgen og slutter den umiddelbart følgende søndag.

2. En medlemsstat må først officielt offentliggøre resultatet af stemmeafgivningen, efter at 
stemmeafgivningen er afsluttet i den medlemsstat, hvor vælgerne sidst afgiver deres stemme i 
løbet af den i stk.1 omhandlede periode.

Artikel 11

1. Stemmeafgivningsperioden fastlægges for det første valg enstemmigt af Rådet efter 
høring af Europa-Parlamentet.

2. De efterfølgende valg finder sted inden for den tilsvarende periode i det sidste år inden 
for den i artikel 5 omhandlede femårige periode.
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Såfremt det viser sig umuligt at afholde valgene i Fællesskabet i denne periode, fastsætter 
Rådet enstemmigt efter høring af Europa-Parlamentet og mindst et år1 inden udgangen af den 
i artikel 5 omhandlede femårige periode en anden stemmeafgivningsperiode, som tidligst kan 
ligge to måneder før og senest en måned efter den periode, der følger af første afsnit.

3. Med forbehold af artikel 196 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og 
artikel 109 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab træder Europa-
Parlamentet automatisk sammen den første tirsdag efter udløbet af en periode på en måned 
regnet fra slutningen af stemmeafgivningsperioden.

4. Det afgående Europa-Parlaments funktionsperiode ophører, når det nye Europa-
Parlament træder sammen for første gang.

Artikel 12

Europa-Parlamentet prøver Europa-Parlaments-medlemmernes mandater. Med henblik herpå 
tager Europa-Parlamentet de valgresultater, der officielt er bekendtgjort af medlemsstaterne til 
efterretning og træffer afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på grundlag af 
bestemmelserne i denne akt, bortset fra tvivlsspørgsmål vedrørende de nationale 
bestemmelser, som denne akt henviser til.

Artikel 13

1. Et mandat bliver ledigt, når et Europa-Parlaments-medlemsmandat udløber som følge 
af, at medlemmet fratræder, afgår ved døden eller fortaber sit mandat.

2. Med forbehold af de øvrige bestemmelser i denne akt fastlægger hver medlemsstat de 
nærmere procedurer med henblik på, at et mandat, som måtte blive ledigt i løbet af den i 
artikel 5 omhandlede femårige periode, besættes for resten af denne periode.

3. Når det efter en medlemsstats lovgivning udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af 
Europa-Parlamentet fortaber sit mandat, udløber medlemmets mandat i medfør af denne 
lovgivnings bestemmelser. De kompetente nationale myndigheder underretter Europa-
Parlamentet herom.

4. Når et mandat bliver ledigt som følge af fratræden eller dødsfald, underretter Europa-
Parlamentets formand omgående den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder 
herom.

Artikel 14

Såfremt det viser sig nødvendigt at træffe foranstaltninger til gennemførelse af denne akt, 
vedtager Rådet med enstemmighed efter forslag fra Europa-Parlamentet og efter høring af 
Kommissionen disse foranstaltninger efter i et samrådsudvalg med deltagelse af Rådet og 
repræsentanter for Europa-Parlamentet at have forsøgt at nå til enighed med sidstnævnte.

                                               
1 I den engelske og spanske udgave af afgørelse 2002/772/EF, som offentliggjort i EU-Tidende, er denne periode 
angivet til at være en måned. 
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Artikel 15

Denne akt er affattet på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, 
portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

Bilagene I og II udgør en integrerende del af denne akt.

Artikel 16

Bestemmelserne i denne akt træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter 
modtagelsen af den sidste af de i afgørelsen omhandlede meddelelser.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende september nitten hundrede og.
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenzeventig.

BILAG I

Det Forenede Kongerige vil anvende bestemmelserne i denne akt udelukkende på Det 
Forenede Kongerige.

BILAG II

Erklæring ad artikel 14

Der er enighed om, at punkt 5, 6 og 7 i den procedure, der er fastlagt i fælleserklæringen fra 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 4. marts 19751, lægges til grund for den 
procedure, der skal følge i samrådsudvalget.

                                               
1 EFT C 89 af 22. 4. 1975, s. 1.
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BEGRUNDELSE

Oprindelse

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

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

Allerede i 1954 havde Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs Fælles Forsamling anmodet 
om at få denne bestemmelse gennemført.2 I 1960 udarbejdede Den Parlamentariske 
Forsamling et udkast til aftale om indførelse af direkte valg, som det forelagde for Rådet.3 Der 
blev imidlertid først opnået fremskridt, da spørgsmålet på topmødet i Haag i december 1969 
blev genopført på Rådets dagsorden. I den såkaldte Vedel-rapport fra 1972, som blev 
udarbejdet efter mandat fra Kommissionen, blev der anbefalet en hurtig gennemførelse af 
traktatens bestemmelse med hensyn til direkte valg.4 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 forsæde af Valéry 
Giscard d'Estaing, 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 aftaleudkast fra 1960. Patijn-
betænkningen foreslog et direkte valgt Parlament med et femårigt mandat.6 I første omgang 
                                               
1 Også Euratom-traktatens artikel 108, stk. 3. 
2 Betænkning af Teitgen om Den Fælles Forsamlings beføjelser og udøvelsen heraf, Udvalget om Politiske 
Anliggender og Eksterne Forbindelser, dokument nr. 5 1954/1955, vedtaget den 2. december 1954;EKSF, 
Officielt Tidende af 11.12.1954.
3 Betænkning af Dehousse, EFT 37 af 2.6.1960. 
4 Rapport fra arbejdsgruppen om udvidelse af Europa-Parlamentets beføjelser, De Europæiske Fællesskabers 
Bulletin, supplement 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 Betænkning af Patijn, vedtaget den 14. januar 1975; EFT C 32 af 11.2.1975. 
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skulle de nationale valgsystemer gælde, men kun i en overgangsperiode, mens man afventede 
indførelsen af et mere ensartet valgsystem, som man forventede ville være klart 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 hertil. 
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.

Direkte valg til sidst

Den 20. september 1976 nåede Rådet til enighed om en akt om almindelige direkte valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet. Akten, der havde status af primær lovgivning og 
skulle ratificeres af hver enkelt medlemsstat, var udformet som et bilag til en afgørelse.1

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 gennemførelsen heraf. Valget 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 detaljerne.2 Med 
nogen forsinkelse blev det første valg til Europa-Parlamentet afholdt i juni 1979. 

Det varede ikke længe, før det nyvalgte Parlament behandlede spørgsmålet om at gøre akten 
fra 1976 til en ensartet valgmåde. Under udarbejdelsen af Seitlinger-betænkningen fokuserede 
man på spørgsmålet om at udvide den forholdsmæssige repræsentation.3 Det blev foreslået at 
oprette valgkredse med 3-15 parlamentsmedlemmer, hvor pladserne blev fordelt efter 
D'Hondt-systemet, og hvor der var mulighed for at stemme personligt på kandidater opstillet 
på lister. I betænkningen blev det bemærket, at der kunne afviges fra normen på grund af 

                                               
1 Rådets afgørelse 76/787/EKSF/EØF/Euratom; EFT L 278 af 8.10.1976. 
2 Det Forenede Kongerige og Danmark vedlagde erklæringer vedrørende deres oversøiske territorier, og 
Tyskland vedlagde en erklæring vedrørende Berlin. 
3 Betænkning af Seitlinger, vedtaget den 10. marts 1982 med 158 stemmer mod 77 og 27 hverken/eller; EFT C 
87 af 5.4.1982. Se dog kritisk udtalelse fra Retsudvalget (ordfører D'Angelosante). 
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"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 stemmeafgivningen 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 overgik Reinhold Bocklet, som blev valgt til ordfører om spørgsmålet i 
den følgende 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 valgt til ordfører om spørgsmålet. Han udarbejdede med succes to 
"interimsbetænkninger", som satte skub i tingene. I den første gentog De Gucht Parlamentets 
tidligere forslag om at anvende D'Hondt-metoden.1 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. I den anden betænkning foreslog De 
Gucht, at antallet af pladser til det forenede Tyskland skulle forhøjes til 99, mens Frankrig, 
Italien og Det Forenede Kongerige hver skulle have 87.2 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 
Storbritannien.3 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 han har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i den 

                                               
1 Betænkning af De Gucht, vedtaget den 10. oktober 1991 med 150 stemmer mod 26 og 30 hverken/eller; EFT C 
280 af 28.10.1991.
2 Betænkning af De Gucht, vedtaget den 10. marts 1993 med 207 stemmer mod 79 imod og 19 hverken/eller; 
EFT C 115 af 26.4.1993. 
3 Nordirland havde anvendt STV-metoden (forholdstalsmetode med overførsel af overskydende stemmer) 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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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 blev der med Maastricht-traktaten foretaget en ændring af artikel 138, hvorved det 
blev fastsat, at Parlamentet skulle afgive samstemmende udtalelse om 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 etaper af 
regeringskonferencen, som førte frem til undertegnelsen af Amsterdam-traktaten. Først lagde 
den nye traktat et loft over Parlamentets størrelse på 700 medlemmer, med 99 til Tyskland og 
87 hver til Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige.2 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 blev der med Amsterdam-traktaten indført et nyt stykke, hvori det blev fastslået,
at valgperioden for Parlamentet er fem år.3 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 var blevet udtrykt i De 
Gucht-betænkningen. Ændringen skulle især give Irland mulighed for fortsat at anvende 
forholdstalsmetoden med overførsel af overskydende stemmer (STV) i stedet for systemet 
med største gennemsnitlige liste. 

Endelig blev der med Amsterdam-traktaten tilføjet et nyt stk. 5 i artikel 190:

Europa-Parlamentet fastsætter sine medlemmers statut og de almindelige betingelser 
for udøvelsen af deres hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse af 

                                               
1 Senere artikel 19, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Maastricht-traktaten krævede 
en ændring af akten fra 1976, se 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 akten fra 1976. 
4 Ordførerens fremhævelse. 
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Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed.

Betænkning af Anastassopoulos.

Umiddelbart efter undertegnelsen af Amsterdam-traktaten i 1997 valgte Udvalget om 
Institutionelle Anliggender Parlamentets næstformand Georgios Anastassopoulos til ordfører 
om valgproceduren. Hans opgave var at undersøge, om der kunne opnås enighed om et nyt 
forslag på baggrund af den reviderede artikel 190, stk. 4, det vil sige, om "principper, der er 
fælles for alle medlemsstater" udgjorde et bedre grundlag for ensartethed end "en i alle 
medlemsstater ensartet fremgangsmåde".

Anastassopoulos fandt en "meget bred konsensus" blandt medlemsstaterne om en række 
generelle principper, herunder ikke mindst forholdstalsvalg. Han opgav idéen om at forsøge at 
gennemføre territoriale valgkredse på ensartet vis, men insisterede på, at de blev gennemført i 
stater med mere end 20 millioner indbyggere. Navnlig rejste han spørgsmålet om, hvorvidt et 
antal pladser – han foreslog 10 % – kunne fordeles forholdsmæssigt fra transnationale 
(kønsafbalancerede) lister fra og med valget i 2009. Nationale grænser skulle være frivillige. 
For at fremme valgdeltagelsen skulle der tilskyndes til præferencelistevalg. Dobbelte 
parlamentariske mandater skulle forbydes. Han foreslog at fremrykke valget fra juni til maj 
(for at undgå sommerferien i de nordlige medlemsstater) og afkorte stemmeperioden til 
maksimalt to dage. Den omfattende betænkning af Anastassopoulos blev vedtaget af 
Parlamentet den 15. juli 1998 med 355 stemmer mod 146 og 39 hverken/eller.1

I 2002 ændrede Rådet akten fra 1976 for at kodificere indførelsen af forholdstalsvalg alle 
steder, specifikt tillade forholdstalsmetoden med overførsel af overskydende stemmer (STV) 
og præferencelistevalg, bifalde territoriale valgkredse, fastsætte en spærregrænse på 5 %, 
udfase dobbeltmandatet og lade national lovgivning finde anvendelse på fortabelse af 
mandater og besættelse af ledige mandater.2 De mere drastiske forslag i Parlamentets 
Anastassopoulos-betænkning blev ikke vedtaget i Rådet3. 

Nice, Laeken og konventet

Det lykkedes ikke Parlamentet at rejse spørgsmålet om valgproceduren på 
regeringskonferencen i Nice. I stedet blev afslutningen af regeringskonferencen i december 
2000 markeret med et voldsomt skænderi om fordelingen af pladser i Parlamentet. I sidste 
ende blev forsamlingen for valgperioden 2004-09 udvidet til 732 pladser (for de daværende 
25 medlemsstater): Tyskland beholdt sine 99, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige 
skulle hver have 78, og Spanien og Polen fik hver 54 pladser. (Senere, efter Bulgariens og 
Rumæniens tiltrædelse, blev det vedtaget, at der fra 2009 skulle være 736 pladser: Igen skulle 
Tyskland have 99, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige skulle falde til 72 hver og 
Spanien og Polen til 50).

Nice-traktaten ændrede artikel 190, stk. 5, som følger:

                                               
1 EFT C 292 af 21.9.1998; Europa-Parlamentets beslutning er gengivet i bilag I i begrundelsen. 
2 Rådets afgørelse af 25. juni og af 23. september 2002 om ændring af akt om almindelige direkte valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet; EFT L 283 af 21.10.2002.
3 For nærmere enkeltheder se: Dr. George N. Anastassopoulos "The Debate on the System of Electing the 
Members of the European Parliament", forord af professor Dimitris Th. Tsatsos MEP, Athen & Bruxelles, 2002. 
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Europa-Parlamentet fastsætter sine medlemmers statut og de almindelige betingelser 
for udøvelsen af deres hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse fra 
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Alle bestemmelser og 
betingelser i forbindelse med beskatningsordningen for medlemmer og 
forhenværende medlemmer vedtages med enstemmighed af Rådet.1

Artikel 191 blev ændret for at skabe retsgrundlag for at oprette en statut for europæiske 
politiske partier. Rådet fik således bemyndigelse til at fastsætte forskrifter for europæiske 
partier og navnlig partiernes finansiering og gøre dette sammen med Parlamentet på grundlag 
af den fælles beslutningsprocedure. 

På vejen mod oprejsningen efter skuffelsen fra Nice-traktaten blev der i Laeken-erklæringen 
fra december 2001 stillet forskellige relevante spørgsmål om Europa-Parlamentets fremtidige 
rolle. "Skal Europa-Parlamentets rolle styrkes? Skal den fælles beslutningstagning udvides? 
Skal den måde, hvorpå vi vælger medlemmerne af Europa-Parlamentet, revideres? Er der 
behov for at etablere en europæisk valgkreds, eller er det bedst at bevare nationalt fastlagte 
valgkredse? Kan de to systemer kombineres?" Det skal dog indrømmes, at valgsystemet blev 
prioriteret lavere end Parlamentets beføjelser og dets plads i den interinstitutionelle balance, 
da forfatningskonventet drøftede disse spørgsmål.2

Konventet foreslog ganske fornuftigt, at valgsystemet skulle fastlægges ved en lov eller 
rammelov vedtaget af Rådet med enstemmighed på grundlag af et forslag fra Parlamentet og 
med Parlamentets godkendelse.3 Hvad angår Parlamentets sammensætning, foreslog 
konventet, at Det Europæiske Råd med enstemmighed skulle vedtage en afgørelse herom på 
forslag af Parlamentet og med dettes godkendelse. Antallet af medlemmer blev fastsat til 736. 
"Europas borgere repræsenteres degressivt proportionalt med en mindstetærskel på fire 
medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat."4 Endvidere skulle chartret om 
grundlæggende rettigheder være obligatorisk, og i artikel 39 heri blev det fastlagt, at enhver 
unionsborger har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, 
hvor den pågældende har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat. 

Regeringskonferencen i 2003-2004, som fulgte op på konventets arbejde, foretog ingen 
ændringer i procedurerne, men tilpassede den relevante klausul (nu artikel I-20, stk. 2,), så 
den lyder:

Europa-Parlamentet består af repræsentanter for Unionens borgere. Antallet af 
medlemmer må ikke overstige 750. Borgerne repræsenteres degressivt proportionalt 
med en mindstetærskel på seks medlemmer for hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser.

Dette lignede et forslag, som Tyskland havde stillet i sin tid forud for Maastricht-traktaten, 
men som dengang afvist. Det er blevet antydet, at betydningen af ændringen af den historiske 
tekst – fra "repræsentanter .... for folkene i de i Fællesskabet sammensluttede stater" til 

                                               
1 Ordførerens fremhævelse.
2 Ordføreren var medlem af Konventet om Europas Fremtid (2002-2003) og var en af Parlamentets tre 
repræsentanter ved regeringskonferencen i 2007. 
3 Artikel III-232 i udkast til traktat om en forfatning for Europa (2003). 
4 Artikel I-19, stk. 2, i udkast til traktat om en forfatning for Europa (2003).
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"repræsentanter for Unionens borgere" – gik tabt for visse observatører. Skønt udtrykket 
"folk" ikke er tillagt nogen præcis juridisk betydning i den gældende traktat, var ikke 
tilfældigt, at udtrykket blev ændret til "borgere": Faktisk blev ophøjelsen af EU-borgerne 
fremhævet andetsteds i forfatningstraktaten.1 Og Parlamentets repræsentanter i konventet og 
på de efterfølgende regeringskonferencer håbede, at ændringen ville tilskynde til en yderligere 
udvikling af de transnationale politikker og dermed medføre en mere populær anerkendelse af 
det postnationale politiske rum. 

Lissabontraktaten

Den nyere historie om "tænkepausen" og forhandlingerne om Lissabon-traktaten er mere 
velkendt. Mens spørgsmålet om valgproceduren ikke skabte nogen kontroverser under 
genforhandlingen af forfatningstraktaten, forholdt det sig anderledes med forslaget om 
omfordeling af pladserne i Parlamentet ved valget i 2009. Parlamentet efterkom Rådets 
anmodning af juni 2007 om at fremsætte et forslag om en omfordeling af pladserne. I 
betænkningen af Lamassoure og Severin (2007) lykkedes det på overbevisende vis 
Parlamentet at definere, hvordan princippet om degressiv proportionalitet skulle anvendes i 
praksis: "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

En enkelt stat, Italien, gjorde imidlertid indvendinger mod forslaget om i henhold til 
ovennævnte at tildele landet 72 pladser mod Det Forenede Kongeriges 73 og Frankrigs 74. I 
sidste øjeblik nåede regeringskonferencen frem til et kompromis, hvor Parlamentets størrelse 
blev udvidet til 751 medlemmer, det vil sige 750 plus formanden, og den ekstra plads blev 
tildelt Italien. Uheldigvis er denne ordning i strid med den strenge anvendelse af princippet 
om degressiv proportionalitet (som defineret af Parlamentet), da et italiensk 
parlamentsmedlem vil repræsentere færre indbyggere end en spansk kollega, selv om Spanien 
har et mindre indbyggertal end Italien.3

Til trods for denne afvigelse er Lamassoures og Severins definition af degressiv 
proportionalitet blevet accepteret, i det mindste i teorien, af både Parlamentet og Rådet og vil 
sandsynligvis ikke blive ændret inden for en overskuelig fremtid. Da Lissabontraktaten endnu 
ikke er trådt i kraft, vil valget i 2009 imidlertid foregå på grundlag af Nicetraktaten (736 
pladser med fra 5 til 99 pladser pr. medlemsstat). Ikke desto mindre er det ikke sikkert, at 
Lissabonformlen "750 plus 1 til Italien" vil overleve til Parlamentet i 2014. Der vil under alle 
omstændigheder skulle ske en ny omfordeling af pladserne inden 2014, ikke kun for at tage 
højde for demografiske ændringer, men også for at tage hensyn til tiltrædelse af nye 

                                               
1 Navnlig artikel I-45, stk. 2, hvoraf det fremgik, at "Borgerne er direkte repræsenteret på EU-plan i Europa-
Parlamentet" (senere gentaget i Lissabontraktaten i artikel 10, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union).
2 Fra punkt 6 i betænkning af Lamassoure og Severin, vedtaget den 11. oktober 2007 med 378 stemmer mod 154 
og 109 hverken/eller; A6-0351 (EUT C 227 E af 4.9.2006, s. 132).
3 Den politiske aftale om omfordeling af pladserne blev bekræftet af Rådet den 14. december 2007. Den 
afgørelse, der omtales i artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, vedtages først formelt, når 
Lissabontraktaten træder i kraft - dog, som det hedder i artikel 2 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, "i 
god tid inden Europa-Parlaments-valget i 2009". 
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medlemsstater.1

Under alle omstændigheder blev Lissabon-traktaten efter dette lille drama om pladserne i 
Parlamentet endelig undertegnet den 13. december 2007. Artikel 14 i den reviderede traktat 
om Den Europæiske Union lyder som følger2:

1. Europa-Parlamentet udøver sammen med Rådet den lovgivende funktion og 
budgetfunktionen. Det udøver politiske kontrolfunktioner og rådgivende funktioner 
på de betingelser, der er fastsat i traktaterne. Det vælger Kommissionens formand. 

2. Europa-Parlamentet består af repræsentanter for Unionens borgere. Antallet af 
medlemmer må ikke overstige 750 plus formanden. Borgerne repræsenteres 
degressivt proportionalt med en mindstetærskel på seks medlemmer for hver 
medlemsstat. Ingen medlemsstat tildeles mere end 96 pladser.

Det Europæiske Råd vedtager med enstemmighed på Europa-Parlamentets initiativ 
og med dettes godkendelse en afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning i 
overensstemmelse med principperne i første afsnit. 

3. Europa-Parlamentets medlemmer vælges ved direkte almindelige, frie og 
hemmelige valg for en mandatperiode på fem år.

4. Europa-Parlamentet vælger sin formand og sit præsidium blandt sine medlemmer.

Artikel 223 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde lyder som følger:

1. Europa-Parlamentet udarbejder forslag med henblik på fastsættelse af de 
bestemmelser, der er nødvendige for, at dets medlemmer kan vælges ved almindelige 
direkte valg ifølge en i alle medlemsstater ensartet fremgangsmåde eller efter 
principper, der er fælles for alle medlemsstater. 

Rådet fastsætter med enstemmighed de nødvendige bestemmelser efter en særlig 
lovgivningsprocedure og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet, der udtaler sig 
med et flertal af sine medlemmer. Disse bestemmelser træder i kraft, når 
medlemsstaterne har godkendt dem i overensstemmelse med deres 
forfatningsmæssige bestemmelser.

2. Europa-Parlamentet fastsætter på eget initiativ ved forordning efter en særlig 
lovgivningsprocedure sine medlemmers statut og de almindelige betingelser for 
udøvelsen af deres hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse fra 
Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Alle bestemmelser og betingelser 
i forbindelse med beskatningsordningen for medlemmer og forhenværende 
medlemmer vedtages med enstemmighed af Rådet. 

Til trods for, at Parlamentet under genforhandlingen af forfatningstraktaten ikke valgte at 
presse på for at få en ensartet valgprocedure eller, som det også er blevet drøftet, en reform af 
                                               
1 I tilfælde af, at Kroatien tiltræder EU i Parlamentets valgperiode 2009-2014, lægges landets pladser 
midlertidigt oven i de 751 pladser på samme måde som for Bulgarien og Rumænien. 
2 Henvisninger til Lissabontraktaten er fra de konsoliderede udgaver af traktaterne, EUT C 115 af 9.5.2008.
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ordningen for privilegier og immuniteter, var der betydelige fremskridt at spore andre steder. 
Den første statut for europæiske politiske partier blev offentliggjort i 2003 og udvidet til 
politiske fonde på europæisk plan i 20071. I samme forbindelse blev statutten for 
medlemmerne af Europa-Parlamentet til sidst vedtaget i 2005.2

Forbedring af det nuværende system

I mellemtiden vendte Kommissionen tilbage til spørgsmålet om valgret og valgbarhed for 
borgere, som har bopæl i en anden medlemsstat end deres egen – et stigende antal mennesker, 
som nu udgør ca. 2 % af EU's samlede befolkning. Kommissionen, som med rette er bekymret 
over det fortsatte fald i valgdeltagelsen ved de europæiske valg, søger nu at revidere direktiv 
93/109/EF om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-
Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere.3

Parlamentet støtter Kommissionens forslag om at forenkle de bureaukratiske procedurer for 
registrering i forbindelse med valgret eller valgbarhed og medlemsstaternes undersøgelse af 
sådanne registreringers berettigelse. Parlamentet erklærer sig imidlertid som modstander af, at 
det som fastsat i lovgivningen fra 1993 ikke er tilladt kandidater at opstille i mere end én 
medlemsstat ved samme valg, og anmoder Rådet om at slække på de nuværende restriktioner. 
Parlamentet baserer sin holdning på det forhold, at selv om det ved artikel 8 i akten fra 1976 
ikke er tilladt at afgive mere end én stemme, gælder et sådant forbud ikke udtrykkeligt 
spørgsmålet om opstilling, ligesom en udvidelse af EU-politikkens transnationale karakter i et 
vist omfang afhænger af muligheden for at stemme på kandidater, som har en anden 
nationalitet end ens egen. Parlamentet søger endvidere at sikre, at bopælsstaten ikke 
automatisk er forpligtet til at forhindre en borger i at stemme, hvis han eller hun er frataget sin 
valgret i en anden stat. MEP'erne føler, at det i begge tilfælde bør være op til de pågældende 
stater at træffe afgørelse fra sag til sag for at undgå forskelsbehandling. De henviser til 
bestemmelsen i Maastricht-traktaten, hvor enhver unionsborger har valgret og er valgbar ved 
valg til Europa-Parlamentet i den medlemsstat, hvor han eller hun har bopæl, på samme 
betingelser som statsborgere i denne stat.4

Statsborgerskab og unionsborgerskab

Den italienske protest, som blev nedlagt på regeringskonferencen i Lissabon, vedrørende 
landets antal af pladser i Parlamentet efter 2009 var delvis 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. Ifølge Eurostat er det imidlertid umuligt at angive præcise tal, især i de moderne tider, 

                                               
1 Henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for 
og finansiering af politiske partier på europæisk plan, EUT L 297 af 15.11.2003, og Rådets forordning (EF) nr. 
1524/2007 af 18. december 2007, EUT L 343 af 27.12.2007.
2 Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer (2005/684/EF, Euratom), EUT L 262 af 7.10.2005.
3 EFT L 329 af 30.12.1993. 
4 Betænkning af Duff (A6-0267/2007) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/109/EF af 6. 
december 1993, 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; vedtaget den 26. september 2007 
(EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 193). Sagen er stadig ikke løst. 
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hvor folk bevæger sig hen over EU's indre grænser i stor udstrækning. Med henvisning til 
FN's konventioner hævder Eurostat stadig, at det samlede antal fastboende er den mest 
pålidelige demografiske målestok. Eurostat skønner, at 94 % af EU's befolkning er 
bosiddende i deres hjemland, at 4 % er ikke-EU-borgere, og at kun 2 % er EU-borgere med 
fast bopæl i en anden medlemsstat. 

Der gøres opmærksom på, at definitionen af en EU-borger fuldstændig afhænger af, at man 
opnår statsborgerskab i en medlemsstat. Det er ikke muligt at blive EU-borger, hvis man ikke 
er statsborger i en medlemsstat. Man kan beklage, at det i næsten alle medlemsstater er blevet 
mere kompliceret end tidligere at opnå indfødsret og dobbelt statsborgerskab. Samtidig 
handler staterne individuelt uden at tage hensyn til, hvordan deres handlinger indvirker på 
unionsborgerskabets bredde eller kvalitet.

Sådanne unilaterale tendenser harmonerer ikke særlig godt med de igangværende bestræbelser 
på at ændre EU's traktater på en borgervenlig måde. Det fremgår således klart af Traktaten om 
Den Europæiske Union, som ændret ved Lissabon-traktaten, hvad der menes med 
unionsborgerskab:

Artikel 9

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 10

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 forvirrende.1

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 fastslået, at 
medlemsstaternes ret til at opstille egne regler for erhvervelse eller fortabelse af indfødsret er 
betinget af, at EU-retten overholdes.2 I den forbindelse vakte Spaniens nylige beslutning om 
                                               
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, 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 
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at give mange indvandrere indfødsret uden først at konsultere landets partnere stor opsigt. 

Eftersom lovene om statsborgerskab er så forskellige, er det klart, at der ikke er lige adgang til 
de rettigheder, som unionsborgerskabet giver, medlemsstaterne imellem. Endvidere er 
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 værtsstaten.1 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 uklogt af EU at iværksætte et storstilet 
harmoniseringsprogram.2

Der synes eksempelvis ikke at være nogen realistisk mulighed for en videre udvidelse af 
anvendelsesområdet for EU-lovgivningen om retten til at deltage i valg til Europa-
Parlamentet 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 side.3 Man kunne også forvente et 
andragende om spørgsmålet om valgret i medfør af den nye bestemmelse i Lissabon-traktaten 
om borgerinitiativer.4 Skulle det politiske klima under alle omstændigheder nogensinde blive 
gunstigere i forhold til at sætte skub i de politiske aspekter ved unionsborgerskabet, kan Rådet 
altid gribe ind og udvide unionsborgerskabsrettighederne uden at skulle ty til det store 
udstyrsstykke som en regeringskonference er.5

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 14 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-borgere 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 

                                                                                                                                                  
Haag [2006] (Aruba).
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 Disse spørgsmål er behandlet indgående i Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European Union:
Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
4 Artikel 11 i EU-traktaten. 
5 Artikel 22 i EF-traktaten. 
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udlændinge med opholdstilladelse. Alt andet lige betyder det, at den traditionelle metode med 
at fordele pladserne i Parlamentet på grundlag af den samlede befolkning - for ikke at tale om 
stemmetællingen i Rådet - fortsat er den rigtige metode og ikke bør ændres, i det mindste ikke 
uden dybere overvejelser. 

Reformforslag1

Det er tydeligt, at EU allerede har gjort betydelige fremskridt til fastsættelse af de 
grundlæggende betingelser for en ensartet procedure for valget til Europa-Parlamentet på 
trods af, at der ikke eksisterer en fælles valglov. Flere af de problemer, som tidligere ordførere 
i denne sag er stødt på, er allerede blevet løst på tilfredsstillende vis; det kan således nævnes, 
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 og politiske 
fonde,

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

En anden type spørgsmål kan have set problematiske ud på det tidspunkt, da bestræbelserne 
på at indføre direkte valg blev indledt, men takket være de indhøstede erfaringer er dette ikke 
længere tilfældet – f.eks. spørgsmålet om uafhængige kandidaters valgbarhed og kontrol med 
valgudgifter. Her er det tilsyneladende lykkedes at undgå problemer alene ved at anvende 
nationale skønsbeføjelser og national valgpraksis. 

Uanset de fremskridt, der er gjort indtil videre, skal der med den foreliggende betænkning 
tages 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. 

Parlamentets betydning og dets beføjelser er øget betydeligt siden 1979. De temmelig 
begrænsede ændringer, der siden da er foretaget af akten fra 1976, har endnu ikke afspejlet 
dette. Hvis og såfremt Lissabon-traktaten træder i kraft, vil medlemmerne af Europa-
Parlamentet få endnu mere magt, end de har i dag.

Parlamentet har behov for og fortjener både 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, hvilket vil sige, at Parlamentet skal 
                                               
1 Ordføreren er glad for de impulser, han fik af deltagerne i workshoppen om borgerskab og valgprocedure den 
25.-26. marts 2008 i Bruxelles. Der var ved den lejlighed skriftlige bidrag fra Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, 
Sara Hagemann & Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie og Jo Shaw. Disse dokumenter og et 
sammendrag af debatten er offentliggjort på: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN
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udarbejde europæiske love og budgetter og føre 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 indflydelse.1

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. Af nødvendighed er der blevet anvendt overgangsordninger i årenes løb, og 
disse ordninger har bragt mange af de mål frem i lyset, som første gang blev formuleret af 
Unionens grundlæggere i 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 den fremtidige udvidelse i høj 
grad en ukendt størrelse. Uden at kende Unionens fremtidige størrelse og form ville det være 
dumdristigt i dag at forsøge at afgøre det postnationale parlamentariske demokratis endelige 
skæbne i Europa. 

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 valgene til Europa-Parlamentet mere ensartede i fremtiden, end de har været tidligere, og 
burde medføre fordele som samhørighed, legitimitet, effektivitet og pluralisme. I den 
forbindelse er der brug for en analyse af de forskellige nationale valgsystemer for at udligne 
de mere påfaldende forskelle og skævheder.

De vigtigste reformforslag, der fremsættes i denne betænkning, har til formål:

1) at gøre oprettelsen af territoriale valgkredse obligatorisk i de folkerigeste 
medlemsstater; det er indlysende, at jo mindre valgdistrikterne er, desto større er 
vælgerens engagement;

2) at tillade, at der oprettes valgkredse for specifikke sprogsamfund;

3) at slå til lyd for præferencelistevalg på grundlag af et system med "halvåbne" lister 
(hvor der stemmes på individuelle kandidater på en partiliste, således at det er muligt at 
bryde den af partiet fastlagte rækkefølge på listen) og at forbyde "lukkede" lister (hvor 
der kun kan stemmes på et parti);2

4) at fastsætte antallet af mandater, der vælges fra nationale eller regionale lister, til 750 
med mellem 5 og 95 pladser til hver medlemsstat;

                                               
1 Se bilag II. Den samlede valgdeltagelse fandt fra 63,0 % i 1979 til 45,6 % i 2004. 
2 Samtidig skal det ikke være tilladt at anvende systemet med helt åbne lister, hvor der kan afgives flere stemmer 
på kandidater uanset parti.



PE412.180v02-00 42/52 PR\746440DA.doc

DA

5) at indføre en regelmæssig revision af den aktuelle fordeling af de 750 pladser under 
hver valgperiode i overensstemmelse med det vedtagne princip om degressiv 
proportionalitet; 

6) at oprette en transnational valgkreds for et mindre antal supplerende mandater - baseret 
på et kønsneutralt, "halvåbent" præferencesystem;

7) at gøre det muligt for kandidater at opstille på mere end én liste ved samme valg og at 
gøre det lettere for EU-borgere, der bor i en anden medlemsstat end deres hjemland, at 
stemme ved valget;

8) at oprette en valgmyndighed på EU-plan;

9) at afkorte tidsrummet for valget til weekenden;

10) at lægge valget i maj i stedet for i juni;

11) at harmonisere valgrets- og valgbarhedsalderen;

12) at oprette en ordning for prøvelse af medlemmernes mandater og besættelse af ledige 
mandater med øgede beføjelser til Parlamentet;

13) at oprette en ensartet og overnational ordning for medlemmernes privilegier og 
immuniteter;

14) at tilskynde til elektronisk afstemning i bestræbelserne på at mobilisere vælgerne og 
gøre det lettere at stemme;

15) at tilskynde medlemsstaterne til at ændre reglerne for tab af stemmeret ved nationale 
valg;

16) at gøre sig yderligere overvejelser om, hvorvidt indbyggertallet eller antallet af 
statsborgere skal være statistisk grundlag for fordelingen af pladserne i Parlamentet.
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BILAG I TIL BEGRUNDELSEN: Beslutning om udarbejdelse af forslag til en 
valgmåde, hvor der følges fælles principper ved valg af Europa-Parlamentets 

medlemmer (betænkning af Anastassopoulos)1

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 knyttet til 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 

                                               
1 Vedtaget den 15. juli 1998; EUT C 292 af 21.9.1998.
2 EFT C 280 af 28.10.1991, s. 141.
3 EUT C 115 26.4.1993, s. 121.
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medlemsstat, skal garantere en hensigtsmæssig repræsentation af befolkningerne i de 
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 TIL BEGRUNDELSEN: Valgdeltagelse ved valg til Europa-Parlamentet
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BILAG III TIL BEGRUNDELSEN: Europa-Parlamentet: Nuværende valgmåder

Valgkredse Præference-
listevalg

Fordeling af 
mandater

Spærre-
grænse

Stemmeret Opstilling Indstilling af kandidater Valgdage

ØSTRIG Fælles national 
valgkreds

Ja D'Hondt 4% Alder: 16
Registrerede 
unionsborgere

Alder: 18
Registrerede 
unionsborgere

Depositum på € 3600 pr. 
liste,
kandidater skal have 
støtte fra 3 MP'er, et MEP 
eller 2600 registrerede 
vælgere

Søndag

BELGIEN Tre sprogbaserede 
valgkollegier 
(nederlandsk, 
fransk, tysk) og fire 
regionale 
valgkredse:
1. Flandern 
(nederlandsk 
valgkollegium) 
2. Wallonien 
(fransk 
valgkollegium) 
3. Bruxelles-Hal-
Vilvorde (BHV) 
(enten nederlandsk 
eller fransk 
valgkollegium)
4. 2 kantoner (tysk 
valgkreds)

Ja D'Hondt Nej Alder: 18 
Registrerede 
unionsborgere 
- belgiske statsborgere 
bosiddende i andre 
medlemsstater 
(belgiske statsborgere 
bosiddende uden for 
EU har ikke stemmeret 
til valg til Europa-
Parlamentet);
- valgpligt: undladelse 
medfører bøde

Alder: 21
Registrerede 
unionsborgere
- Skal kunne tale 
valgkollegiets 
relevante sprog

Opstilling af kandidater
- af 5 belgiske MP'er 
tilhørende relevante 
sproggrupper;
- af 5000 registrerede 
vælgere i Wallonien, 
Flandern og BHV;
- af 200 vælgere 
registreret i den 
tysktalende valgkreds

Søndag
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Valgkredse Præference-
listevalg

Fordeling af 
mandater

Spærre-
grænse

Stemmeret Opstilling Indstilling af kandidater Valgdage

BULGARIEN Fælles national 
valgkreds

Ja Hare-Niemeyer Nej Alder: 18 
- unionsborgere 
bosiddende i 3 
måneder eller i en 
anden medlemsstat

Alder: 21
- unionsborgere 
bosiddende i 2 år 
eller i en anden 
medlemsstat
-

- for enkeltpersoner 
kræves 10.000 
underskrifter og et 
depositum på 10.000 leva 
(€ 5.100);
- for politiske partier 
kræves 15.000 
underskrifter og et 
depositum på 15.000 leva 
(€ 7700);
- for koalitioner kræves 
20.000 underskrifter og et 
depositum på 20.000 leva 
(€ 10.250);

Søndag

CYPERN Fælles national 
valgkreds

Nej D'Hondt / 
Droop 

Nej Alder: 18 
- cypriotiske 
statsborgere og 
unionsborgere 
bosiddende i landet 6 
måneder før valget;
- valgpligt (men ingen 
bøde)
- valgpligt (men ingen 
bøde)

Alder: 25 Søndag

DEN TJEKKISKE 
REPUBLIK

Fælles national 
valgkreds

Ja: Hver vælger 
har to stemmer.
Et mandat 
kræver 5 % af 
stemmerne til 
kandidatens 
politiske parti

D'Hondt 5% Alder: 18 
- Unionsborgere 
bosiddende i 45 dage;

Alder: 21
- Unionsborgere 
bosiddende i 45 
dage;

- Kun politiske partier eller 
koalitioner kan indstille 
kandidater;
- Depositum på 15.000 
koruna 
(€ 585)

Fredag og 
lørdag
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Valgkredse Præference-
listevalg

Fordeling af 
mandater

Spærre-
grænse

Stemmeret Opstilling Indstilling af kandidater Valgdage

DANMARK Fælles national 
valgkreds

Nej D'Hondt Nej Alder: 18 
- Danske statsborgere 
med permanent bopæl i 
EU; 
- Registrerede 
unionsborgere

Alder: 18
- Enhver med 
stemmeret til valg til 
Europa-Parlamentet;

- Partier repræsenteret i 
Folketinget eller Europa-
Parlamentet;
- For nye partier kræves 
et antal underskrifter 
svarende til mindst 2 % af 
de afgivne stemmer ved 
det foregående valg til 
Folketinget;

Ingen 
fastlagt 
dag

ESTLAND Fælles national 
valgkreds

Nej D'Hondt Alder: 18 Alder: 21 - Registrerede politiske 
partier indgiver lister;
- Et depositum svarende 
til den månedlige 
minimumsløn

Søndag

FINLAND Fælles national 
valgkreds

Ja D'Hondt Nej Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere 

Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere 

- Politiske partier eller 
vælgersammenslutninger 
(på mindst 2000 
personer) indstiller 
kandidater

Søndag

FRANKRIG Otte regionale 
valgkredse 

Nej D'Hondt 5% Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere

Alder: 23
- Registrerede 
unionsborgere

Ligestilling mellem mænd 
og kvinder

Søndag

TYSKLAND Fælles national 
valgkreds - men 
medlemmerne 
vælges enten fra 
delstats- eller 
forbundslister

Nej Sainte-Laguë
(jf. lovændring 
af 17. marts 
2008; BGBI I, 
s. 394)

5% Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere 

Alder: 18
- Registrerede 
unionsborgere 

- Lister indgivet af 
politiske partier etableret i 
EU;
- For forbundslister: 
kræves der 4000 
underskrifter for partier 
med mindre end 5 
repræsentanter i EP, 
Forbundsdagen eller 
delstaternes parlamenter;
For delstatslister: kræves 

Søndag
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Valgkredse Præference-
listevalg

Fordeling af 
mandater

Spærre-
grænse

Stemmeret Opstilling Indstilling af kandidater Valgdage

der 2000 underskrifter

GRÆKENLAND Fælles national 
valgkreds

Nej Variant af Hare 3% Alder: 18 Alder: 21 - Lister indgivet af 
politiske partier eller 
koalitioner;

Søndag

UNGARN Fælles national 
valgkreds

Nej D'Hondt 5% Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere 

Alder: 18 
- Alle vælgere har ret 
til at lade sig opstille 
som kandidater på 
partilister

- Lister indgivet af 
registrerede partier og 
20.000 underskrifter ( en 
vælger kan kun støtte en 
liste)

Søndag

IRLAND Fire regionale 
valgkredse

Ja Forholdstalsme
toden med 
overførsel af 
overskydende 
stemmer (STV) 

Nej Alder: 18 Alder: 21 - Lister indgivet af 
registrerede politiske 
partier; 
- For uafhængige 
kandidater kræves der 60 
underskrifter fra personer 
opført på valglisterne og 
fra samme valgkreds

Fredag

ITALIEN
(revideres løbende)

Fem regionale 
valgkredse

Ja - og vælgere 
kan overføres 
fra en valgkreds 
til en anden

Hare Nej Alder: 18
- Registrerede 
unionsborgere
- Italienske statsborgere 
kan stemme på 
italienske konsulater 
eller brevstemme 

Alder: 25
- Registrerede 
unionsborgere

- For individuelle 
kandidater kræves der 
30.000 underskrifter, 
hvoraf 10 % skal hidrøre 
fra hver af valgkredsens 
underregioner
- Politiske partier og 

Lørdag / 
Søndag
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Valgkredse Præference-
listevalg

Fordeling af 
mandater

Spærre-
grænse

Stemmeret Opstilling Indstilling af kandidater Valgdage

Italienske statsborgere 
bosiddende uden for 
EU, hvis de afgiver 
deres stemme i Italien 
- Ingen stemmepligt, 
men afgivelse af 
stemme anses for en 
"borgerpligt"

grupper med mindst et 
mandat i EP eller i det 
italienske parlament kan 
indgive lister uden 
underskrifter

LETLAND Fælles national 
valgkreds

Nej Sainte-Laguë Nej Alder: 18 Alder: 21 - Lister indgivet af 
registrerede politiske 
partier; 
- Depositum på LVL 1.000 
(€ 1.450)

Lørdag

LITAUEN Fælles national 
valgkreds

Ja Hare-Niemeyer 5% Alder: 18 Alder: 21 - Kun politiske partier kan 
opstille kandidater;

Søndag

LUXEMBOURG Fælles national 
valgkreds

Ja - vælgere har 
6 stemmer

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

Nej Alder: 18
- Unionsborgere 
bosiddende i landet i 5 
år;
- valgpligt:

Alder: 18
- Unionsborgere 
bosiddende i landet i 
5 år;

- En liste kræver 250 
underskrifter fra 
registrerede vælgere eller 
en underskrift fra et MEP 
eller fra et medlem af 
Deputeretkammeret; 
- Hovedparten af listens 
kandidater skal være 
luxembourgske 
statsborgere

Søndag

MALTA Fælles national 
valgkreds

Ja STV Nej Alder: 18 Alder: 18 - Depositum på 40 
maltesiske pund (€ 95) 
(tilbagebetales, hvis der 
opnås 10 % af 
stemmerne)

Lørdag

NEDERLANDENE Fælles national 
valgkreds

Ja D'Hondt Nej Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere

Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere

- Partier, der ikke er 
repræsenteret i EP, skal 
betale et depositum på € 

Torsdag
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Valgkredse Præference-
listevalg

Fordeling af 
mandater

Spærre-
grænse

Stemmeret Opstilling Indstilling af kandidater Valgdage

1.1250;
- Lister skal ledsages af 
mindst 30 underskrifter

POLEN Tretten regionale 
valgkredse

Nej D'Hondt / 
Hare-Niemeyer 

5% Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere

Alder: 21
- Unionsborgere 
bosiddende i landet i 
5 år;

- Lister kræver mindst 5 
navne og 10.000 
underskrifter fra vælgere i 
den relevante valgkreds

Søndag

PORTUGAL Fælles national 
valgkreds

Nej D'Hondt Nej Alder: 18 Alder: 18 - På listerne skal der være 
opført et antal kandidater 
svarende til antallet af 
MEP'er, der er på valg, 
plus 3-8 suppleanter 

Søndag

RUMÆNIEN Fælles national 
valgkreds

Nej D'Hondt 5% Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere

Alder: 23 
- Registrerede 
unionsborgere

- Lister kræver 200.000 
underskrifter; for 
uafhængige kandidater 
kræves der 100.000 
underskrifter

Søndag

SLOVAKIET Fælles national 
valgkreds

Ja Droop 5% Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere 
bosiddende i landet og 
til stede på valgdagen

Alder: 21 
- Registrerede 
unionsborgere

- For politiske partier 
kræves der et depositum 
på 50.000 SKK (€ 1510)

Lørdag

SLOVENIEN Fælles national 
valgkreds

Ja D'Hondt 4% Alder: 18 Alder: 18 - Politiske partier indgiver 
lister med støtte fra fire 
medlemmer af 
nationalforsamlingen eller 
mindst 1000 vælgere
- For uafhængige 
kandidater kræves 3000 
underskrifter

Søndag

SPANIEN Fælles national Nej D'Hondt Nej Alder: 18 Alder: 18 - Partier eller koalitioner Søndag
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DA

Valgkredse Præference-
listevalg

Fordeling af 
mandater

Spærre-
grænse

Stemmeret Opstilling Indstilling af kandidater Valgdage

valgkreds - Registrerede 
unionsborgere

- Registrerede 
unionsborgere 

indgiver lister med 15.000 
vælgeres eller valgte 
repræsentanters 
underskrifter

SVERIGE Fælles national 
valgkreds

Ja Sainte-Laguë Partier 
skal have 
4 % af de 
afgivne 
stemmer; 
kandidater 
skal have 
5 % af alle 
afgivne 
stemmer 
på den 
pågælden
des parti

Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere

Alder: 18 
- Alle 
stemmeberettigede 
kan lade sig opstille

- Ingen krav Søndag

DET FORENEDE
KONGERIGE

Tolv regionale 
valgkredse

Storbritannien: 
Nej 

Nordirland Ja

Storbritannien: 
D'Hondt

Nordirland STV

Nej Alder: 18 
- Registrerede 
unionsborgere 
bosiddende i landet i 1 
år;

Alder: 21
- Registrerede 
unionsborgere 
bosiddende i landet i 
1 år;

- Depositum på £ 5.000 (€ 
6750);
- Opstilling i valgkredse 
kræver 30 vælgeres 
underskrifter 

Torsdag

Vekselkurser pr. februar 2008
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