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Brexit förändrar fördelningen av
platser i Europaparlamentet
Efter det första Europaparlamentsvalet år 1979 bestod parlamentet av 410 platser. Allt
eftersom fler länder har blivit medlemmar i EU har även antalet platser i parlamentet
ökat. Den största ökningen hittills var år 1989 då 84 nya platser innebar ett totalt antal
på 518. Sedan dess har det varit en gradvis ökning till dagens 751 platser. Fördelningen
av antalet platser per land baseras huvudsakligen på ländernas folkmängd. Men efter
att Lissabonfördraget trätt i kraft år 2009 infördes ett maximum antal platser ett land
kan ha (96), samt ett minsta antal platser ett land kan ha (6) i parlamentet. En sådan
begränsning ökar de minsta staternas möjlighet till påverkan, och underlättar också för
Europaparlamentet att inte överskrida det totala maximala talet om 751 platser. Inför
valet nu i vår kommer åter en förändring av antalet platser att ske, med skillnaden att
det denna gång handlar om en minskning av platser i parlamentet. Med anledning av
Brexit planeras det totala antalet platser att reduceras till 705. Av Storbritanniens
nuvarande 73 mandat planeras 27 fördelas ut bland kvarvarande medlemsländer,
medan övriga 46 mandat sparas till eventuella framtida utvidgningar. Det är 14
medlemsländer som får ett ökat antal mandat, bland annat Sverige med en planerad
ökning från 20 till 21 platser i Europaparlamentet.
Figur. Platser i Europaparlamentet efter 2014 års val samt förväntade platser efter
2019 års val. Per medlemsland (antal).
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Källa: Europaparlamentet. Resultat efter valet år 2014 respektive förslaget för 2019.
Kommentar: Figuren visar sammanställningen av platser per medlemsland i parlamentet, både efter 2014 års val och den
förväntade fördelningen efter 2019 års val. Stapelsiffrorna gäller planerade platser efter 2019 år val under förutsättningar av Brexit.
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