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RÅDET
RÅDETS BESLUT
av den 25 juni 2002 och av den 23 september 2002
om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en
bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom
(2002/772/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 190.4 i detta,

EEG, Euratom (3) (nedan kallad 1976 års akt), ändras härmed
enligt bestämmelserna i denna artikel.
1.

I titeln till och i resten av 1976 års akt, med undantag av
artikel 13, skall orden företrädare, företrädare i Europaparlamentet eller företrädarna(s) ersättas med ledamot
av Europaparlamentet, ledamöter av Europaparlamentet
respektive Europaparlamentets ledamöter(s)

2.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt artikel 108.3 och 108.4 i
detta,
med beaktande av Europaparlamentets utkast (1),

Artikel 1

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (2), och

1.
I varje medlemsstat skall Europaparlamentets ledamöter väljas genom listval (valsedlar) eller ett förfarande
med single transferable vote (STV), och valsättet skall vara
proportionellt.

av följande skäl:
(1)

(2)

En ändring bör göras i akten om allmänna direkta val
av företrädare i Europaparlamentet för att möjliggöra
allmänna direkta val enligt principer som är gemensamma för alla medlemsstater, samtidigt som dessa ges
möjlighet att tillämpa sina egna nationella bestämmelser
i de delar som inte regleras av detta beslut.
För att förbättra läsbarheten hos akten, i dess lydelse
enligt detta beslut, anses det lämpligt att bestämmelserna
numreras om, vilket kommer att möjliggöra en tydligare
konsolidering.

HÄRIGENOM FASTSTÄLLS följande bestämmelser, som medlemsstaterna rekommenderas att anta i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Artikel 1
Akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG,
(1) EGT C 292, 21.9.1998, s. 66.
(2) Yttrandet avgivet den 12 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

2.
Medlemsstaterna får tillåta listval med preferenslistor
enligt bestämmelser som skall fastställas av respektive
medlemsstat.
3.
3.

Valen skall vara allmänna, direkta, fria och hemliga.

Artikel 2 skall ersättas med följande artiklar:
Artikel 2
Varje medlemsstat får, i enlighet med sin specifika nationella situation, upprätta valkretsar för val till Europaparlamentet eller föreskriva indelning i andra enheter, utan att
detta får inkräkta på valsystemets proportionella karaktär.
Artikel 2a
Medlemsstaterna får fastställa en lägsta tröskel för fördelningen av mandaten. Denna tröskel får inte sättas högre
än 5 procent av de avgivna rösterna på nationell nivå.

(3) EGT L 278, 8.10.1976, s. 1.
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b) Efter punkt 1 skall följande punkt införas, och
de nuvarande punkterna 2 och 3 skall betecknas 3
och 4:

Artikel 2b
Varje medlemsstat får fastställa ett tak för kandidaternas
utgifter i samband med valkampanjen.
4.

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

2.
Från och med valet till Europaparlamentet år
2004 skall uppdraget som ledamot av Europaparlamentet inte vara förenligt med uppdraget som ledamot av ett nationellt parlament.

a) Punkt 1 skall utgå och punkterna 2 och 3 skall
betecknas 1 och 2.

Utan hinder av denna regel och utan att det påverkar
tillämpningen av bestämmelserna i punkt 3 får

b) I den nya punkt 1 skall orden Denna femårsperiod
ersättas med Den femårsperiod för vilken Europaparlamentets ledamöter valts.

 de ledamöter av Irlands nationella parlament som
vid ett senare val väljs till ledamöter av Europaparlamentet utöva båda mandaten samtidigt fram
till följande val till Irlands nationella parlament, då
första stycket i denna punkt skall tillämpas,

c) I den nya punkt 2 skall hänvisningen till punkt 2
ersättas med en hänvisning till punkt 1.
5.
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 de ledamöter av Förenade kungarikets nationella
parlament som under den femårsperiod som föregår valet till Europaparlamentet 2004 även är
ledamöter av Europaparlamentet utöva båda mandaten samtidigt fram till valet till Europaparlamentet 2009, då första stycket i denna punkt skall tilllämpas.

Artikel 4.2 skall ersättas med följande:
2. Europaparlamentets ledamöter skall åtnjuta den
immunitet och de privilegier som gäller för dem enligt
protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet
och privilegier av den 8 april 1965.

6.

Artikel 5 skall upphöra att gälla.

7.

Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

c) I den nya punkt 3 skall ordet fastställa ersättas med
ordet utöka och hänvisningen till artikel 7.2 ersättas med en hänvisning till artikel 7.
d) I den nya punkt 4 skall hänvisningen till punkterna 1
och 2 ersättas med en hänvisning till punkterna 1, 2
och 3.

a) I punkt 1:
i)

I slutet av tredje strecksatsen skall orden eller förstainstansrätten läggas till.

8.

ii) Mellan den nuvarande tredje och fjärde strecksatsen skall följande strecksats läggas till:

Artikel 7

 ledamot i Europeiska centralbankens direktion.

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna akt skall
valförfarandet i varje medlemsstat genomföras enligt de
nationella bestämmelserna.

iii) Mellan den nuvarande fjärde och femte strecksatsen skall följande strecksats läggas till:
 EU-ombudsmannen.
iv) I den nuvarande femte strecksatsen skall orden
medlem av Rådgivande kommittén i Europeiska
kol- och stålgemenskapen eller utgå.
v) I den nuvarande sjätte strecksatsen skall orden
Europeiska kol- och stålgemenskapen, utgå.
vi) Den nuvarande åttonde strecksatsen skall ersättas
med följande text:
 tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst
inom Europeiska gemenskapernas institutioner
eller i organ som är knutna till dem, eller i
Europeiska centralbanken.

Artikel 7 skall ersättas med följande:

I dessa nationella bestämmelser kan nationella särdrag i
medlemsstaterna eventuellt beaktas, men de får inte
inkräkta på valsystemets proportionella karaktär.
9.

Artikel 9 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 skall orden den dag ersättas med den dag
och den tid.
b) I punkt 2 skall orden Rösträkningen får inte börja
ersättas med En medlemsstat får inte officiellt meddela sitt valresultat.
c) Punkt 3 skall utgå.
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10. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 skall orden den period som avses i artikel
9.1 ersättas med valperioden.
b) I punkt 2 andra stycket skall orden bestämma en
annan period som inte får infalla mer än en månad
före ersättas med minst ett år före utgången av den
femårsperiod som avses i artikel 3 bestämma en
annan valperiod, som inte får infalla mer än två
månader före.
c) I punkt 3 skall orden artikel 22 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen
utgå, orden Europeiska ekonomiska gemenskapen
skall ersättas med Europeiska gemenskapen och
orden den i artikel 9.1 avsedda perioden skall ersättas med valperioden.
11. I artikel 11 skall orden Till dess att den enhetliga valordning som avses i artikel 7.1 träder i kraft, utgå, och ordningsföljden mellan orden skall och Europaparlamentet
skall kastas om.
12. Artikel 12 skall ersättas med följande:
Artikel 12
1. En plats blir vakant när mandatet för en ledamot av
Europaparlamentet upphör på grund av att han begär sitt
entledigande, avsätts eller avlider, eller på grund av att
mandattiden löper ut.
2. Om inte annat följer av de övriga bestämmelserna i
denna akt, skall varje medlemsstat fastställa lämpliga förfaranden för hur en plats som blir vakant skall besättas
under återstoden av den femårsperiod som avses i artikel 3.
3. Om det uttryckligen fastställs i en medlemsstats lagstiftning när mandattiden för en ledamot av Europaparlamentet löper ut, skall dennes mandat upphöra i enlighet
med bestämmelserna i denna lagstiftning. De behöriga
nationella myndigheterna skall underrätta Europaparlamentet om detta.
4. Om en plats blir vakant på grund av att ledamoten
begär sitt entledigande, avsätts eller avlider, skall Europaparlamentets ordförande utan dröjsmål underrätta de
behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten.
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14. Artikel 15 skall ersättas med följande:
Artikel 15
Denna akt är upprättad på danska, engelska, finska,
franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter
är lika giltiga.
Bilagorna II och II skall utgöra en integrerad del av denna
akt.
15. Bilaga I skall upphöra att gälla.
16. I bilaga III skall förklaringen av Förbundsrepubliken Tysklands regering utgå.
Artikel 2
1.
Artiklar i och bilagor till 1976 års akt, i deras lydelser
enligt detta beslut, skall omnumreras i enlighet med jämförelsetabellerna i bilagan till detta beslut, som utgör en integrerad
del av detta.
2.
Hänvisningarna till artiklar i och bilagor till 1976 års akt
skall anpassas i enlighet därmed. Detsamma gäller hänvisningar
till dessa artiklar och till deras underavdelningar i gemenskapsfördragen.
3.
Hänvisningar till artiklar i 1976 års akt i andra instrument eller rättsakter skall tolkas som hänvisningar till artiklar i
1976 års akt enligt den omnumrering som nämns i punkt 1
respektive till punkterna i dessa artiklar enligt omnumreringen
genom detta beslut.
Artikel 3
1.
De ändringar som avses i artiklarna 1 och 2 får verkan
den första dagen i den månad som följer efter medlemsstaternas antagande av bestämmelserna i detta beslut i enlighet med
deras respektive konstitutionella bestämmelser.
2.
Medlemsstaterna skall till rådets generalsekretariat anmäla
när de har genomfört respektive nationella förfaranden.
Artikel 4
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2002.
På rådets vägnar
J. MATAS I PALOU

Ordförande
Utfärdat i Bryssel den 23 september 2002.
På rådets vägnar
M. FISCHER BOEL

13. Artikel 14 skall upphöra att gälla.

Ordförande
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BILAGA
Jämförelsetabell enligt artikel 2 i rådets beslut 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni 2002 och av den 23
september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör
en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom
Tidigare numrering

Ny numrering

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 2b

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5 (upphävd)



Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14 (upphävd)



Artikel 15

Artikel 15

Bilaga I (upphävd)



Bilaga II

Bilaga I

Bilaga III

Bilaga II
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