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BESLUT
EUROPEISKA RÅDETS BESLUT
av den 28 juni 2013
om Europaparlamentets sammansättning
(2013/312/EU)
organisationen av valet till Europaparlamentet för parla
mentets valperiod 2014–2019.

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 14.2,

(4)

I artikel 14.2 första stycket i fördraget om Europeiska
unionen fastställs kriterierna för Europaparlamentets
sammansättning, det vill säga att antalet företrädare för
unionens medborgare inte får överstiga 750, plus ordfö
randen, att medborgarna ska företrädas med degressiv
proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlems
stat, och att ingen medlemsstat får tilldelas fler än 96
platser.

(5)

I artikel 10 i fördraget om Europeiska unionen föreskrivs
bland annat att unionens sätt att fungera ska bygga på
representativ demokrati, där medborgarna ska företrädas
direkt på unionsnivå i Europaparlamentet, och medlems
staterna ska företrädas i rådet av sina regeringar, vilka
själv ska vara demokratiskt ansvariga inför sina nationella
parlament eller medborgare. Artikel 14.2 i fördraget om
Europeiska unionen, om Europaparlamentets samman
sättning, är därför tillämpligt inom ramen för de mera
omfattande institutionella bestämmelser som fastställs i
fördragen, vilka även inbegriper bestämmelserna om be
slutsfattande i rådet.

med beaktande av artikel 2.3 i protokoll nr 36 om övergångs
bestämmelser,

med beaktande av Europaparlamentets initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (2), och

av följande skäl:

(1)

Artikel 2.1 och 2.2 i protokoll nr 36 om övergångs
bestämmelser upphör att gälla i slutet av parlamentets
valperiod 2009–2014.

(2)

Artikel 19.1 i akten om villkoren för Republiken Kroati
ens anslutning och om anpassning av fördraget om Eu
ropeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europe
iska atomenergigemenskapen upphör att gälla i slutet av
parlamentets valperiod 2009–2014.

(3)

Det är nödvändigt att bestämmelserna i artikel 2.3 i pro
tokoll nr 36 efterlevs utan fördröjning, och därmed att
anta det beslut som föreskrivs i artikel 14.2 andra stycket
i fördraget om Europeiska unionen, så att medlemssta
terna i god tid kan anta nödvändiga interna åtgärder för

(1) Initiativet antaget den 13 mars 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Godkännande av den 12 juni 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vid tillämpningen av principen om degressiv proportionalitet
enligt artikel 14.2 första stycket i fördraget om Europeiska
unionen ska följande principer gälla:

— Vid fördelningen av platser i Europaparlamentet ska man
fullt utnyttja de lägsta och högsta antal som fastställs i för
draget om Europeiska unionen, så att befolkningsstorleken i
respektive medlemsstat avspeglas så nära som möjligt.
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— Förhållandet mellan befolkning och antalet platser för varje
medlemsstat före avrundning till heltal ska variera beroende
på staternas respektive befolkningsmängd, så att varje leda
mot i Europaparlamentet från en medlemsstat med större
befolkningsmängd företräder fler medborgare än en ledamot
från en medlemsstat med mindre befolkningsmängd, och
omvänt att ju fler invånare en medlemsstat har, desto fler
platser har den rätt till.
Artikel 2
Den totala befolkningsmängden i medlemsstaterna ska beräknas
av kommissionen (Eurostat) på grundval av uppgifter från med
lemsstaterna och enligt en metod som fastställts genom en för
ordning från Europaparlamentet och rådet.
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Malta

6

Nederländerna

26

Österrike

18

Polen

51

Portugal

21

Rumänien

32

Slovenien

8

Slovakien

13

Finland

13

Sverige

20

Förenade kungariket

73

Artikel 4
Artikel 3
I enlighet med artikel 1 fastställs antalet företrädare i Europa
parlamentet valda i varje medlemsstat som följer nedan, för
parlamentets valperiod 2014–2019.
Belgien

21

Bulgarien

17

Tjeckien

21

Danmark

13

Tyskland

96

Estland

6

Irland

11

Grekland

21

Spanien

54

Frankrike

74

Kroatien

11

Italien

73

Cypern

6

Lettland

8

Litauen

11

Luxemburg
Ungern

6
21

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god tid före inledandet av
parlamentets valperiod 2019–2024 på grundval av ett initiativ
från Europaparlamentet som ska läggas fram före slutet av
2016, i syfte att upprätta ett system som i framtiden gör det
möjligt att före varje nytt val till Europaparlamentet fördela
platserna mellan medlemsstaterna på ett objektivt, rättvist, håll
bart och öppet sätt, som i praktiken omsätter den princip om
degressiv proportionalitet som fastställs i artikel 1, med beak
tande av eventuella ändringar av deras antal och den demogra
fiska befolkningsutveckling som vederbörligen har konstaterats,
och på så sätt respekterar det institutionella systemets allmänna
jämvikt i enlighet med fördragen.

Artikel 5
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentlig
gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 juni 2013.

På Europeiska rådets vägnar
H. VAN ROMPUY

Ordförande

