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I. JOHDANTO 

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa lukijalle tietoja Euroopan parlamentin 
vaalien yleistä äänioikeutta koskevista tärkeimmistä säädöksistä. 

Yhtenäisen vaalilain puuttuessa (useista asiasta tehdyistä esityksistä huolimatta) 
Euroopan parlamentin vaaleissa sovelletaan kansallisia lakeja, joihin on lisättävä 20. 
syyskuuta 1976 annettu säädös Euroopan parlamentin jäsenten suoralla 
kansanvaalilla valitsemisesta, Eurooppa-neuvoston Edinburghissa tekemät päätökset 
Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärästä, 1. marraskuuta 1993 voimaan tulleen 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen unionin kansalaisuutta koskevat määräykset 
ja neuvoston 6. joulukuuta 1993 antama direktiivi. 

Tämä katsaus on saatavilla kaikilla Euroopan yhteisön yhdellätoista kielellä ja sen 
lähdeluettelossa viitataan lainsäädäntöihin. 



 

II. YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ 

Euroopan parlamentin jäsenten suoralla kansanvaalilla valitsemisesta 20. syyskuuta 
1976 annettu säädös [1] sisältää 16 artiklaa ja erityisesti seuraavat määräykset:  

� vaalit on pidettävä kaikissa jäsenvaltioissa torstaiaamun ja sunnuntai-illan 
väliin sijoittuvana yhtäjaksoisena aikana; äänestystulosten julkaisemista ei 
saa aloittaa ennen kuin ääntenlaskenta on päättynyt kaikissa jäsenvaltioissa;  

� Euroopan parlamentin jäsenet valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan;  
� Euroopan parlamentti kokoontuu täysivaltaisena vaalipäivää seuraavan yhden 

kuukauden jakson jälkeisenä ensimmäisenä tiistaina, hyväksyy jäsenten 
valtakirjat ja päättää valituksista;  

� Euroopan parlamentti valmistelee neuvoston käsiteltäväksi luonnoksen 
yhteisestä äänestysmenettelystä sen toimeenpanemiseksi jäsenvaltioissa.  

Syyskuun 20. päivänä 1976 annetussa säädöksessä säädetään yleisistä 
vaalikelpoisuuden esteistä, jotka koskevat lähinnä kansallisia ministerin tehtäviä 
sekä poliittisia tai hallinnollisia tehtäviä yhteisön toimielimissä. Jäsenvaltiot voivat 
asettaa vaalikelpoisuudelle myös kansallisia esteitä. Euroopan parlamentin jäsenyys 
sallii kansallisen parlamentin jäsenyyden [2]. Tässä säädöksessä säädetään myös 
parlamentin jäsenten määrän uudelleenjakamisesta vuonna 1976 jäseninä olleen 
yhdeksän jäsenvaltion välillä.  

Jäsenten määrän lisääminen  

Eurooppa-neuvosto otti nimiinsä Edinburghissa 11. ja 12. joulukuuta 1992 
pitämässään kokouksessa De Guchtin laatiman mietinnön (asiakirja A3-186/92) 
mukaiset ja Euroopan parlamentin lokakuussa 1992 hyväksymät ehdotukset. 

Saksan yhdistymisen ja unionin tulevan laajentumisen huomioon ottamiseksi 
Eurooppa-neuvosto asetti kahdentoista jäsenvaltion edustajien määrä seuraavasti 
[3]:  

Belgia 25 (aikaisemmin 24) 

Tanska 16 (ei muutosta) 

Saksa 99 (aikaisemmin 81) 

Kreikka 25 (aikaisemmin 24) 

Espanja 64 (aikaisemmin 60) 

Ranska 87 (aikaisemmin 81) 

Irlanti 15 (ei muutosta) 

Italia 87 (aikaisemmin 81) 

Luxemburg 6 (ei muutosta) 

Alankomaat 31 (aikaisemmin 25) 

Portugali 25 (aikaisemmin 24) 



Yhdistynyt kuningaskunta 87 (aikaisemmin 81) 

YHTEENSÄ 567 (aikaisemmin 518) 

Jäsenvaltiot ovat ratifioineet tämän päätöksen. Paikkojen uudelleen jakautumista on 
sovellettu kesäkuusta 1994 lähtien. 

Yhteinen vaalikäytäntö  

Euroopan parlamentin hyväksyttyä 10. maaliskuuta 1982 yhteistä vaalikäytäntöä 
jäsentensä valitsemisessa koskevan säädösluonnoksen [4] - jota jäsenvaltiot eivät 
ole hyväksyneet - parlamentti kiinnostui uudestaan aiheesta (De Guchtin mietintö) ja 
otti kantaa (maaliskuussa 1993) suhteelliseen vaalitapaan perustuvan yhteisen 
vaalikäytännön puolesta, jossa äänikynnys olisi viisi prosenttia (suhteellinen 
vaalitapa on käytössä neljässätoista yhteisön jäsenvaltiossa - Isossa-Britanniassa on 
käytössä enemmistövaalitapa).  

Koska neuvosto ei kuitenkaan ennen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
voimaantuloa ole toteuttanut toimia kyseisen lain antamiseksi. sen on vastedes 
unionin perustamissopimuksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettava 
"yksimielisesti, saatuaan Euroopan parlamentin sen kaikkien jäsenten enemmistöllä 
antaman puoltavan lausunnon", säännökset, joiden hyväksymistä se suosittaa 
jäsenvaltioille jäsenvaltioiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti. 

  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulo  

Maastrichtissa 7. helmikuuta 1992 allekirjoitetun Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 8 artiklassa otetaan käyttöön unionin kansalaisuus, joka kuuluu 
jokaiselle jäsenvaltioiden kansalaiselle. Sopimuksen 8 b artiklan 2 kohdassa 
määrätään erityisesti, että "jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, jossa hän asuu mutta 
jonka kansalainen hän ei ole, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omilla 
kansalaisilla, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 138 artiklan 3 kohdan ja sen 
soveltamisesta annettujen säännösten soveltamista. Tätä oikeutta käytetään niiden 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka neuvosto antaa 31 päivään joulukuuta 
1993 mennessä yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan; näihin yksityiskohtaisiin sääntöihin voi sisältyä poikkeussäännöksiä, jos 
ne ovat perusteltuja jonkin jäsenvaltion erityisten ongelmien takia." 

Näistä määräyksistä voidaan kertalukemisella tiivistää niiden yleinen vaikutus: 
ensimmäistä kertaa unionin kansalaisuudella on konkreettinen sisältö antamalla 
kansalaisille perusoikeus, äänioikeus ja vaalikelpoisuus asuinpaikasta riippumatta 
unionin alueella. 

Tämän artiklan ulottuvuus on siis laaja, sekä periaatteellisesti - äänioikeuden 
ulottaminen muiden maiden kansalaisille, mikä useimmissa jäsenvaltioissa tapahtuu 
ensimmäistä kertaa - ja käytännössä, sillä kyseiset kolme miljoonaa kansalaista ovat 
voineet käyttää tätä uutta oikeutta kesäkuussa 1994 järjestetyistä Euroopan 
parlamentin vaaleista lähtien. 

Neuvosto antoi 6. joulukuuta 1993 direktiivin niille unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa 



kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
(direktiivi n:o 93/109 EY [5]). Siinä korostetaan, että toissijaisuuden ja 
suhteellisuuden hengessä neuvostolla on tarkoitus säätää yksityiskohtaisista 
säännöistä direktiivillä ja rajoittaa nykyisen direktiivin sisältöä sen tavoitteen 
toteuttamisen välttämättä edellyttämiin toimenpiteisiin. Itse asiassa direktiivin 
säännökset eivät vaikuta jäsenvaltioiden kyseisen valtion vaalialueen ulkopuolella 
asuvien kansalaistensa äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta antamiin säännöksiin. 
Direktiivin tarkoituksena on kumota eri jäsenvaltioissa vielä voimassaolevat 
kansallisuuteen liittyvät ehdot ja yhtenäistää vaaleja koskevat säännökset.  

Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet direktiivin osaksi kansallista oikeutta 
saattamisen edellyttämät aktiiviseen ja passiiviseen vaalioikeuteen liittyvät 
muutokset. 

Jäsenvaltioiden vaalijärjestelmien erilaisuudet sekä liiallisen muodollisen valvonnan 
välttäminen ovat johtaneet järjestelmään, jolla joustavuudensa lisäksi on tehokkaat 
valvontamenetelmät väärinkäytön torjumiseksi. Neuvoston direktiivissä säädetään 
äänioikeuden soveltamisesta seuraavaa: 

� Unionin kansalaisen vaaliluetteloon merkitseminen asuinvaltiossa (esitettävä 
samat asiakirjat kuin kansallinen äänestäjä, lisäksi esitettävä muodollinen 
ilmoitus, jossa ilmoitetaan erityisesti kansalaisuus, osoite ja että 
asianomainen käyttää äänioikeuttaan ainoastaan asuinvaltiossa).  

� Yksikään kotivaltiossaan äänioikeutensa menettänyt unionin kansalainen ei 
voi käyttää tätä oikeutta asuinvaltiossaan.  

� Ehdokkaaksi asettumista koskevan ilmoituksen jättämisen yhteydessä 
yhteisön vaalikelpoisen kansalaisen on esitettävä samat asiakirjat kuin 
kansallisen ehdokkaan. Lisäksi hänen on esitettävä muodollinen ilmoitus, 
jossa ilmoitetaan mm. että hän ei ole samanaikaisesti jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa.  

� Asuinvaltio ilmoittaa asianomaiselle, mihin ratkaisuun hänen vaaliluetteloon 
merkitsemistä tai ehdokkaaksi asettumista koskevan hakemuksensa osalta on 
päädytty. Jos asianomaista ei hyväksytä merkittäväksi vaaliluetteloon tai 
hänen ehdokkuutensa hylätään, hän voi käyttää niitä valitusmenettelyitä, 
jotka asuinvaltion lainsäädännössä vastaavissa tapauksissa on niillä 
äänestäjillä ja vaalikelpoisilla, jotka ovat kyseisen jäsenvaltion kansalaisia.  

� Jäsenvaltioiden on ilmoitettava äänestäjille ja vaalikelpoisille kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassaolevat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden käyttöä 
koskevat vaatimukset ja yksityiskohtaiset säännöt.  

� Jäsenvaltioiden on vaihdettava keskenään tarvittavat tiedot sen välttämiseksi, 
että sen kansalaiset äänestävät tai asettuvat ehdokkaaksi useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa.  

Direktiivissä säädetään myös jäsenvaltioiden erityisten ongelmien edellyttämistä 
poikkeussäännöksistä. Direktiivissä säädetään kuitenkin myös, että valtio, jolle 
poikkeus myönnetään, ei voi saada poikkeuslupaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta 
asuinvaltiossa koskevasta periaatteesta, vaan ainoastaan menettelytapojen osalta; 
kyseessä ovat siis poikkeustapauksissa sovellettavat säännökset, eivät ainoastaan 
väliaikaiset. Poikkeussäännökset ovat voimassa niin kauan kuin erityiset ongelmat 
sitä edellyttävät. 



Täten siis Euroopan unionin neuvosto on myöntänyt Luxemburgille poikkeuksellisen 
suuresta Luxemburgissa asuvien yhteisön muiden maiden kansalaisten määrästä (yli 
20 prosenttia) johtuvia poikkeussäännöksiä. Näissä poikkeussäännöksissä on 
asumisen keston osalta asetettu vähimmäisraja äänioikeudelle (viisi vuotta) sekä 
vaalikelpoisuudelle (kymmenen vuotta) sekä muiden maiden kansalaisten määrää 
yhdellä vaalilistalla rajoittava lauseke (he eivät saa olla enemmistönä yhdelläkään 
listalla). 

  

III. KANSALLISET VAALILAIT: ESITTELY JÄSENVALTIOITTAIN 

Itävalta  
Belgia  
Tanska  
Espanja  
Suomi  
Ranska  
Kreikka  
Irlanti  
Italia  
Luxemburg  
Alankomaat  
Portugali  
Saksan liittotasavalta  
Yhdistynyt kuningaskunta  
Ruotsi  

1. ITÄVALTA 

a) Lainsäädäntö 

Itävallan liittovaltion vuoden 1929 perustuslakia on muutettu liittovaltion lailla 1013 
vuonna 1994 ja kansallisen parlamentin 26. tammikuuta 1996 hyväksymällä 
Itävallan edustajien Euroopan parlamenttiin valitsemista koskevalla vaalilailla. 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Itävallalla on 21 mandaattia. 

Liittovaltion alue muodostaa Euroopan parlamentin vaaleissa yhden vaalipiirin. 

c) Vaalijärjestelmä 

Suhteellinen d'Hondtin suurimman keskiarvon menetelmään perustuva 
vaalijärjestelmä. 

Äänestäjä voi äänestää joko koko listaa tai antaa yksittäisen äänen yhden listan 
yhdelle ehdokkaalle. Jokaisella äänestäjällä on yksi ääni. 



Vähemmän kuin 4 prosenttia annetuista äänistä saaneet listat jäävät mandaattien 
jakamisen ulkopuolelle. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus 

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus on Itävallan kansalaisilla, jotka ovat vaalivuoden 1. 
tammikuuta täyttäneet 18 vuotta. 

Äänestäminen valtuusmiehen kautta tai postitse sallitaan muissa unionin 
jäsenvaltioissa asuville Itävallan kansalaisille. 

Vakituisesti Itävallassa asuvien muiden jäsenvaltioiden kansalaisten on 
kirjoittauduttava vaaliluetteloon. 

Jokainen viimeistään vaalipäivänä 19 vuotta täyttänyt äänioikeutettu on 
vaalikelpoinen. 

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokkaita voivat asettaa ne poliittiset puolueet, joilla on joko viisi edustajaa 
kansallisessa parlamentissa tai kaksi edustajaa Euroopan parlamentissa, tai joiden 
ehdokaslistaa tukee 2 600 nimikirjoitusta. 

f) Paikkojen jakautuminen 

Paikat jakautuvat ehdokkaiden saamien vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. 

Huomioon otetaan ainoastaan sellaiset ehdokkaat, joiden vertausluku on vähintään 
7 prosenttia puolueen saamista äänistä. 

Avoimeksi joutuneet paikat täytetään ensimmäisten varallaolijoiden joukosta eniten 
ääniä saaneen puolueen listalta. 

g) Kelpoisuusesteet 

20. syyskuuta 1976 annetussa vaalilaissa säädettyjen kelpoisuusesteiden lisäksi 
Euroopan parlamentin jäsenyys on yhteensopimaton seuraavien toimien kanssa: 
hallituksen jäsen, perustuslakituomioistuimen tai hallinto-oikeuden tuomari, 
tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, oikeusasiamies, 
osakeyhtiöiden, pankkilaitosten, kaupallisten, teollisten tai yksityisten 
kuljetusyritysten, alueellisten luottolaitosten ja keskinäisten vakuutuslaitosten 
johtajat. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Vaalikampanjaan käytetyistä varoista korvataan enintään 130 miljoonaa Itävallan 
shillinkiä kansallisista vaaleista annettujen säädösten mukaisesti. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 



Liittovaltion perustuslakituomioistuimelle voidaan esittää valitus sen jälkeen, kun 
tulokset on julkaistu Amtsblatt zur Wiener Zeitung -lehdessä.  

2. BELGIA 

a) Lainsäädäntö 

Euroopan parlamentin vaaleista säädetään 23. maaliskuuta 1989 annetussa laissa, 
sellaisena kuin se on muutettuna 16. heinäkuuta 1993 annetulla lailla Belgian 
liittovaltiollisesta rakenteesta. Lisäksi Euroopan yhteisön neuvoston direktiivin n:o 
93/100/EY täytäntöönpanoa koskeva lakiluonnos hyväksyttiin 9. maaliskuuta 1994 
senaatissa ja 31. maaliskuuta 1994 Belgian edustajainhuoneessa. Laki tuli virallisesti 
voimaan 26. huhtikuuta 1994 ( Moniteur belge, 26.04.1994).  

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Belgian liittovaltion rakenteen muuttamisen seurauksena Euroopan parlamentin 
vaaleissa on neljä vaalipiiriä: 

� Flanderin vaalipiiri, johon kuuluu flaamilaiseen alueeseen kuuluvat 
hallintoyksiköt, lukuun ottamatta Hal-Vilvorden hallintoyksikköä;  

� Wallonian vaalipiiri, johon kuuluu Wallonian alueeseen kuuluvat 
hallintoyksiköt, lukuun ottamatta saksankielisen alueen kuntia;  

� Bruxelles-Hal-Vilvorden vaalipiiri, johon kuuluvat Bruxelles-Capitalen ja Hal-
Vilvorden hallintoyksiköt;  

� saksankielinen vaalipiiri, johon kuuluvat saksankielisen alueen kunnat.  

Lisäksi valitsijakuntia on kolme: ranskankielinen, flaaminkielinen ja saksankielinen, 
Bruxelles-Hal-Vilvorden vaalipiirin vaaliluetteloon kirjautuneet kuuluvat valintansa 
mukaan joko ranskan- tai flaaminkieliseen valitsijakuntaan. 

12. kesäkuuta 1994 järjestetyissä vaaleissa Belgian 25 edustajasta 14 valittiin 
flaaminkielisestä valitsijakunnasta (Flander ja osa Brysselin aluetta), 10 
ranskankielisestä valitsijakunnasta (Wallonia ja osa Brysselin aluetta) ja yksi 
saksankielisestä valitsijakunnasta. 

c) Vaalijärjestelmä 

Jokaisella EU-valitsijalla on yksi ääni, jonka hän voi antaa joko yhdelle listalle tai 
yhden listan yhdelle ehdokkaalle. Listan muunteluäänestys ei ole sallittua. Paikkojen 
jakautuminen tapahtuu suhteellisen vaalitavan mukaan, ja äänet lasketaan d'Hondtin 
menetelmällä (jakajamenetelmä). 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

Äänioikeus on ja sitä voivat Belgian listoilla olevia ehdokkaita äänestämällä käyttää 
18 vuotta täyttäneiden Belgian kansalaisten lisäksi: 

� Belgian kansalaiset, joiden tosiasiallinen asuinpaikka on muussa Euroopan 
yhteisön jäsenvaltiossa;  



� muiden jäsenvaltioiden 18 vuotta täyttäneet kansalaiset, jotka asuvat 
Belgiassa ja jotka eivät ole menettäneet äänioikeuttaan kotivaltiossaan.  

Vaalikelpoisuus edellyttää lisäksi: 

� kirjoittautumista belgialaiseen vaaliluetteloon;  
� vähintään 21 vuoden ikää vaalipäivänä;  
� ranskankielisyyttä ranskankielisen valitsijakunnan ehdokkuuteen, 

saksankielisyyttä saksankielisen valitsijakunnan ehdokkuuteen tai 
flaaminkielisyyttä flaaminkielisen valitsijakunnan ehdokkuuteen.  

Äänestäminen on pakollista ja äänestämättä jättämisestä on säädetty rangaistus. 

Valtuusmiehen kautta tai postitse äänestäminen on sallittu. 

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokaslistan tulee olla allekirjoittanut joko vähintään viisi Belgian parlamentin 
jäsentä, jotka parlamentissa kuuluvat ehdokkaiden kieliryhmään, tai vähintään viisi 
tuhatta vastaavaan vaaliluetteloon kuuluvaa äänestäjää (Wallonian, Flanderin tai 
Bruxelles-Val-Vilvorden vaalipiirien osalta); tai kaksisataa saksankieliseen vaalipiiriin 
kuuluvaa äänestäjää. 

Ehdokaslistat on jätettävä 58 tai 57 päivää ennen vaaleja. 

f) Paikkojen jakautuminen 

Paikat jaetaan suhteellisen vaalitavan periaatteiden mukaan eri listojen ja eri 
ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. 

Avoimiksi joutuneet paikat annetaan saman listan varallaolijoille. 

Kieltolauseketta ei ole. 

g) Kelpoisuusesteet 

Euroopan parlamentin jäsenyys ei ole yhteensopiva kansallisen parlamentin 
jäsenyyden kanssa eikä kunnallisen tai alueellisen hallinnon toimeenpanevan elimen 
jäsenyyden tai pysyvän edustajan tehtävän kanssa. Lisäksi sovelletaan Euroopan 
parlamentin vaaleista vuonna 1976 annetussa säädöksessä ja 6. joulukuuta 1993 
annetussa yhteisön direktiivissä säädettyjä kelpoisuusesteitä. Euroopan parlamentin 
jäsenyys ei myöskään ole yhteensopiva Brysselin alueen hallinnosta vastaavan 
edustajainhuoneen jäsenyyden, pormestarin toimen, raatimiehen toimen tai yli 
50 000:n tuhannen asukkaan kunnan sosiaalitoimenjohtajan toimen kanssa. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Euroopan parlamentin vaaleja koskevia erityisiä säännöksiä ei ole. Kansallisia vaaleja 
koskevan lain useita säännöksiä sovelletaan Euroopan parlamentin vaaleihin. 



i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tuloksen vahvistaa valtioneuvosto. 

Edustajainhuone päättää vaalitoiminnan oikeellisuudesta valittujen edustajien ja 
varallaolijoiden osalta sekä vaalilakiin perustuvista valituksista. 

3. TANSKA 

a) Lainsäädäntö 

2. joulukuuta 1977 annettua vaalilakia on muutettu Folketingin (Tanskan 
kansanedustuslaitos) 22. kesäkuuta 1983, 7. joulukuuta 1988 ja 22. joulukuuta 1993 
(äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden myöntäminen muiden yhteisön jäsenvaltioiden 
kansalaisille) antamilla laeilla. Yhteisön direktiivi n:o 93/100/EY pantiin täytäntöön 4. 
maaliskuuta 1994 annetulla lailla. 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Valtion alue muodostaa yhden yhtenäisen vaalipiirin, josta valitaan 16 edustajaa. 
Tanskalle annettiin aikaisemman lain (laki n:o 619, annettu 14. joulukuuta 1977) 
mukaan Grönlannille kuulunut mandaatti. 

Färsaaret ja Grönlanti eivät kuulu vaalipiiriin. 

Kansalaiset äänestävät samoissa äänestysalueissa kuin kansallisissa vaaleissa. 

c) Vaalijärjestelmä 

Suhteellinen vaalitapa. 

EU-valitsija voi antaa äänensä joko yhdelle kokonaiselle listalle tai listoilla oleville 
yksittäisille ehdokkaille. Jokaisella EU-valitsijalla on yksi ääni. Äänten laskemisessa 
ehdokkaiden ja listojen saamiin ääniin lisätään kaikkien äänestysalueiden äänet. 
Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat eri listoilta. 

Paikat jaetaan eri listoille d'Hondtin menetelmän mukaan (jakajamenetelmä). 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

� Äänioikeus on Euroopan unionin 18 vuotta täyttäneillä 
väestönlaskentarekisteriin kuuluvilla kansalaisilla.  

� Jokainen äänioikeuden edellytykset täyttävä henkilö on myös vaalikelpoinen.  
� Muissa yhteisön jäsenvaltioissa asuvat Tanskan kansalaiset voivat äänestää 

Tanskan konsulaateissa tai postitse. Euroopan yhteisön ulkopuolella asuvilla 
Tanskan kansalaisilla ei ole äänioikeutta.  

� Niiden Euroopan yhteisön muiden jäsenvaltioiden kansalaisten, jotka haluavat 
äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, on tehtävä maistraattiin hakemus 
vaaliluetteloon kirjaamiseksi kuusi viikkoa ennen vaaleja.  



e) Ehdokkuutta koskevat säännöt 

Ehdokaslistoja voivat jättää ne puolueet, jotka ovat saaneet yhden tai useampia 
paikkoja edellisissä kansallisissa parlamenttivaaleissa. 

Muiden puolueiden listojen hyväksymiseksi on niillä oltava vähintään kahden 
prosentin tuki takanaan laskettuna edellisissä kansallisissa parlamenttivaaleissa 
annetuista äänistä. 

Ehdokaslistassa saa olla enintään 20 nimeä. 

Puolueilla on oikeus asettaa ehdokkaiden nimet ehdokaslistaan haluamaansa 
järjestykseen (puolueiden listat). 

Yhteislistojen muodostaminen on sallittua. 

f) Paikkojen jakautuminen 

� Paikat jaetaan ehdokkaiden tai listojen saamien äänien mukaisessa 
järjestyksessä.  

� Avoimeksi joutuneet paikat annetaan saman listan seuraaville ehdokkaille.  
� Kieltolauseketta ei ole.  

g) Kelpoisuusesteet 

Vaaleissa sovelletaan Euroopan parlamentin vaaleista vuonna annetun 1976 
säädöksen ja 6. joulukuuta 1993 annetun yhteisön direktiivin 93/109/EY mukaisia 
kelpoisuusesteitä. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Euroopan parlamentin vaaleja koskevia erityisiä säännöksiä ei ole. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tuloksen vahvistaa Tanskan parlamentti. 

4. ESPANJA 

a) Lainsäädäntö 

Espanjan yleistä vaalijärjestelmää koskevaa 19. kesäkuuta 1985 annettua 
valtiosääntöä täydentävää lakia on täydennetty ja muutettu 2. huhtikuuta 1987, 13. 
maaliskuuta 1991 ja 2. marraskuuta 1992 annetuilla valtiosääntöä täydentävillä 
laeilla sekä 30. maaliskuuta 1994 annetulla yhteisön direktiivin n:o 93/100/EY 
täytäntöönpanoa koskevalla valtiosääntöä täydentävällä lailla. Euroopan parlamentin 
vaaleista säädetään myös 5. huhtikuuta 1991 vaalimenettelystä annetulla 
kuninkaallisella asetuksella n:o 421/1991 sekä 3. joulukuuta 1993 annetulla 
kuninkaallisella asetuksella n:o 2118/1993 ( BOE n:o 290, 04.12.93).  



b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Espanjalla on 64 paikkaa. 

Valtion alue toimii yhtenä vaalipiirinä. 

c) Vaalijärjestelmä 

� Suhteellinen vaalitapa.  
� Äänet jakautuvat d'Hondtin menetelmän mukaan yleisestä vaalijärjestelmästä 

annetun lain säännösten mukaisesti.  

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

� Kaikilla Espanjassa asuvilla 18 vuotta täyttäneillä Euroopan unionin 
kansalaisilla on äänioikeus.  

� Espanjan vaaleja koskevassa lainsäädännössä säädetään ainoastaan 
henkilökohtaisesti ja postitse tapahtuvasta äänestämisestä. Ulkomailla asuvat 
ja erityiseen muualla asuvien kansalaisten luetteloon kuuluvat Espanjan 
kansalaiset voivat äänestää ainoastaan postitse, jolloin äänioikeus on 
henkilökohtainen ja suora.  

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Suljettuja ehdokaslistoja voivat jättää puolueet sekä valitsijaryhmittymät, -liitot ja -
ryhmät, jotka ovat keränneet joko 15 000 äänestäjän tai 50 kansanedustajan 
allekirjoitukset. 

Puolueet ja valitsijaliitot, -ryhmittymät tai -ryhmät voivat päättää ehdokaslistan 
keskusvaalilautakunnalle luovuttamisen yhteydessä mihin äänestysalueeseen heidän 
vaalilippunsa jaetaan, mikäli kyseinen äänestysalue ei kata valtion koko aluetta, sillä 
edellytyksellä, että se kattaa vähintään yhden itsehallintoyhteisön äänestysalueet. 

f) Paikkojen jakautuminen 

� Paikat jaetaan ehdokaslistaan kirjoitetussa järjestyksessä. Euroopan 
parlamentin vaaleissa ei ole 3 prosentin äänikynnystä annetuista äänistä 
ehdokkaiden huomioon ottamisessa.  

� Euroopan parlamentin jäsenen kuollessa, tullessa kykenemättömäksi 
hoitamaan tehtäväänsä tai erotessa, vapautunut paikka annetaan ehdokkaalle 
tai tarvittaessa tämän varahenkilölle ottaen huomioon hänen 
sijoituspaikkansa listalla.  

g) Kelpoisuusesteet 

� Vaaleissa sovelletaan Euroopan parlamentin vaaleista 20. syyskuuta 1976 
annetun säädöksen mukaisia kelpoisuusesteitä; Euroopan parlamentin 
mandaatti ei ole yhteensopiva Cortesin (valtiopäivät) ja itsehallintoyhteisön 
edustajainhuoneen mandaatin kanssa.  



� Kelpoisuusesteiden perusteet ovat samat kuin yleisessä vaalijärjestelmässä 
säädetyt kelpoisuusesteet.  

� Cortesin ja itsehallintoyhteisön edustajainhuoneen jäsenten osalta 
yhteensopimattomuus ratkaistaan siten, että viimeiseksi saatu mandaatti jää 
voimaan.  

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Valtio osallistuu vaalikampanjan kustannuksiin kolmella miljoonalla pesetalla saatua 
paikkaa kohden ja sadalla pesetalla saatua ääntä kohden. 

Kampanjointiin käytettäville varoille on asetettu 20 pesetan katto sillä 
äänestysalueella rekisteröitynyttä äänestäjää kohti, jossa puolueet, ryhmittymät jne. 
ovat asettaneet ehdokkaita. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien kokonaistuloksen alueellisten 
vaalilautakuntien vahvistettua osatulokset 20 päivän kuluessa vaalien jälkeen. 
Ainoastaan korkeimmalla oikeudella on toimivalta valitustapauksissa. 

5. SUOMI 

a) Lainsäädäntö 

Kansanedustajien vaaleista 13. kesäkuuta 1969 annettua lakia n:o 391/69 on 
täydennetty ja muutettu Euroopan parlamentin edustajien vaaleista 10. helmikuuta 
1995 annetulla lailla. 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Suomella on 16 edustajanpaikkaa. 

Suomen alue on jaettu neljään äänestysalueeseen (eteläinen, läntinen, pohjoinen ja 
itäinen äänestysalue) kansallisista vaaleista annetun lain säännöksissä määriteltyjen 
vaalipiirien perusteella. 

c) Vaalijärjestelmä 

Listavaalit suhteellisella vaalitavalla. Paikat jaetaan d'Hondtin parhaan keskiarvon 
menetelmän mukaisesti. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

Äänioikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella, lukuun 
ottamatta niitä kansalaisia, joita on rangaistu vaalivilpistä (6 vuotta tuomion 
antamisen jälkeen). 



Suomessa yli vuoden ennen vaaleja asuneille unionin kansalaisille myönnetään 
hakemuksesta äänioikeus samoin edellytyksin. 

Jokainen äänioikeutettu on myös vaalikelpoinen. 

Vaalikelpoisuutta ei ole holhouksenalaisilla eikä aktiivipalveluksessa olevilla 
sotilashenkilöillä. 

Äänestys postitse on sallittua. 

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokkaita voidaan asettaa joko äänestysalueen tai valtakunnan tasolla. 

Ehdokkuus on esitettävä joko poliittisen puolueen ehdokkuutena tai yhden 
ehdokkaan esittämiseksi perustetun vähintään 1 000 äänestäjän valitsijayhdistyksen 
ehdokkuutena. 

Valitsijayhdistykset voivat esittää yhteislistan joko äänestysalueen tai valtakunnan 
tasolla sillä edellytyksellä, että ne perustavat valitsijayhdistyksiä kaikissa niissä 
äänestysalueissa, missä haluavat yhteislistan esittää. 

Ehdokaslistojen julkistamispyynnöt esitetään keskusvaalilautakunnalle Helsinkiin. 

f) Paikkojen jakautuminen 

Sen jälkeen, kun puolueen tai valitsijayhdistyksen saama äänimäärä on laskettu, eri 
listojen ehdokkaat valitaan henkilökohtaisten äänimäärien mukaisessa 
järjestyksessä. 

Avoimiksi joutuneet paikat annetaan kyseisen puolueen listan seuraaville 
ehdokkaille. 

g) Kelpoisuusesteet 

� Vaaleissa sovelletaan Euroopan parlamentin vaaleista annetun asetuksen ja 
direktiivin n:o 93/109 mukaisia kelpoisuusesteitä.  

� Oikeuskanslerin tai apulaisoikeuskanslerin, eduskunnan oikeusasiamiehen 
sekä korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden tuomarien 
toimet ovat yhteensopimattomia Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa.  

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Ei erityisiä säännöksiä. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tuloksen vahvistamiseen sovelletaan eduskuntavaalien tuloksen 
vahvistamisesta annettuja säännöksiä. 



Valitukset tehdään Uudenmaan hallintotuomioistuimelle, joka on ainoa toimivaltainen 
elin. 

6. RANSKA 

a) Lainsäädäntö 

Euroopan parlamentin vaaleista 7. heinäkuuta 1977 annettua lakia n:o 77-729 sekä 
28. helmikuuta 1979 annettua asetusta n:o 79-160 on täydennetty ja muutettu 
Ranskassa asuvien unionin kansalaisten äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta 
Euroopan parlamentin vaaleissa 5. helmikuuta 1994 annetulla lailla (laki n:o 94-104, 
Journal Officiel, 8. helmikuuta 1994, s. 2124-2155).  

b) Mandaatit ja edustaminen 

Ranskalla on 87 mandaattia. Ranskalaiset Euroopan parlamentin jäsenet edustavat 
valtion koko aluetta (mukaan lukien merentakaiset departementit ja alueet). 

c) Vaalijärjestelmä 

� Suhteellinen vaalitapa.  
� Valtio alue muodostaa yhden yhtenäisen vaalipiirin.  
� Äänten laskennassa ja paikkojen jaossa otetaan huomioon valtion koko alue. 

Paikat jaetaan eri listojen välillä d'Hondtin menetelmän mukaisesti.  

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

� Äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Ranskan kansalaisilla. Myös 
ulkomailla asuvilla Ranskan kansalaisilla on oikeus äänestää valtuusmiehen 
kautta tai konsulaateissa tai suurlähetystöissä olevissa äänestyspisteissä.  

� Yhteisön muiden jäsenvaltioiden kansalaisilla on äänioikeus ainoastaan, mikäli 
he asuvat pääasiallisesti Ranskassa. Äänioikeutensa käyttämiseksi heidän on 
ennen 15. huhtikuuta 1994 oltava kirjoittautuneita täydentävään 
vaaliluetteloon.  

� Vaalikelpoisia ovat 23 vuotta täyttäneet Ranskan kansalaiset sekä muun 
unionin jäsenvaltion 23 vuotta täyttäneet kansalaiset, joiden todellinen 
kotipaikka on Ranska tai jotka asuvat Ranskassa pysyvästi ja ovat 
kotivaltiossaan vaalikelpoisia.  

� Valtuusmiehen kautta äänestäminen on mahdollista.  

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

� Ehdokaslistan esittää listalla ensimmäisenä oleva ehdokas (tai hänen 
edustajansa);  

� Jokaisesta listasta on maksettava 100 000 Ranskan frangin suuruinen 
takuumaksu (takuumaksua ei palauteta, ellei lista saa vähintään 5 prosenttia 
annetuista äänistä).  

f) Paikkojen jakautuminen 



� Paikat jaetaan sen mukaan, missä järjestyksessä ehdokkaat listalla ovat. 
Jokaisella äänestäjällä on yksi ääni, joka on annettava listalle. Ehdokkaiden 
keskinäistä järjestystä listalla ei saa muuttaa.  

� Vähemmän kuin 5 prosenttia annetuista äänistä saaneita listoja ei oteta 
huomioon paikkojen jaossa.  

� Avoimiksi joutuneet paikat annetaan seuraavina oleville ehdokkaille eri 
listoilta.  

g) Kelpoisuusesteet 

Vaaleissa sovelletaan vaalilain sekä 6. joulukuuta 1993 annetun yhteisön direktiivin 
mukaisia kelpoisuusesteitä. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

� Ainoastaan ranskalaiset poliittiset puolueet ja valitsijayhdistykset osallistuvat 
vaalikampanjaan. Kampanja alkaa kaksi viikkoa ennen äänestämisen 
alkamista. Lähetysajan käyttöön radiossa ja televisiossa myönnetään 
erityismahdollisuuksia;  

� Joitakin vaalikampanjasta aiheutuneita kuluja korvataan vähintään 
5 prosenttia annetuista äänistä saaneille puolueille (kampanjakulujen 
rahoituksesta ja enimmäismäärästä 15. tammikuuta 1990 annettu laki).  

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

� Vaalien tuloksesta tehdyistä valituksista päättää valtioneuvosto (eikä 
perustuslakineuvosto kuten kansallisissa parlamenttivaaleissa), kuten myös 
Euroopan parlamentin vaaleista annetun lain soveltamista koskevista asioista.  

7. KREIKKA 

a) Lainsäädäntö 

20. heinäkuuta 1981 annettua vaalilakia ja lakia n:o 1443/84 on täydennetty ja 
muutettu Kreikan edustajien äänestämällä Euroopan parlamenttiin valitsemisesta 22. 
maaliskuuta 1994 annetulla lailla (Kreikan hallituksen virallinen lehti, n:o 2196). 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Valtion alue muodostaa yhden yhtenäisen vaalipiirin, josta valitaan 25 edustajaa 
Euroopan parlamenttiin. 

c) Vaalijärjestelmä 

Suhteellinen vaalitapa kansallisella tasolla. 

Äänestäjä antaa äänensä yhdelle listalle. Listan muunteluäänestys ei ole sallittua 
eikä myöskään etusijaäänen antaminen. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 



� Kaikki 18 vuotta täyttäneet Kreikan tai unionin muun jäsenvaltion kansalaiset 
voivat käyttää äänioikeuttaan Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämällä 
kansallisilla listoilla olevia ehdokkaita.  

� Aänestäminen on pakollista kaikille äänestysluettelossa oleville.  
� Euroopan yhteisön ulkopuolella asuvilla Kreikan kansalaisilla ei ole 

äänioikeutta, paitsi mikäli he palaavat Kreikkaan tai mikäli he äänestävät 
Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa olevassa konsulaatissa.  

� Vaalikelpoisuus on 21 vuotta täyttäneillä Kreikan tai unionin muun 
jäsenvaltion kansalaisilla.  

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokaslistoja voivat asettaa ainoastaan poliittiset puolueet tai niiden liitot. Listalla 
ei saa olla enempää kuin 25 ehdokasta. 

f) Paikkojen jakautuminen 

� Paikat jaetaan ehdokkaiden listallaolojärjestyksen mukaan.  
� Avoimiksi joutuneet paikat annetaan saman listan varallaolijoille. Mikäli listalla 

ei ole riittävästi ehdokkaita, järjestetään täydennysvaalit.  
� Päätösvaltaisuudesta ei ole säädetty.  

g) Kelpoisuusesteet 

Kreikan vuonna 1981 annetun vaalilain mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenyys 
on yhteensopimaton kansallisen parlamentin jäsenyyden kanssa. Laissa n:o 1443/84 
säädetään kuitenkin saatujen äänien määrää koskevaan lausekkeeseen liittyvästä 
poikkeuksesta, joka mahdollistaa kaksoismandaatin listan kahden ensimmäisen 
ehdokkaan osalta. Lisäksi sovelletaan syyskuussa 1976 annetun yhteisön asetuksen 
ja Euroopan yhteisön neuvoston 6. joulukuuta 1993 antaman direktiivin mukaisia 
kelpoisuusesteitä. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Jokaisesta listasta on maksettava 150 000 Kreikan drakman suuruinen takuumaksu. 
Takuumaksu palautetaan, mikäli lista saa vähintään 3 prosenttia annetuista äänistä. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tuloksesta voidaan valittaa perustuslakituomioistuimelle. 

8. IRLANTI 

a) Lainsäädäntö 

Irlannissa Euroopan parlamentin jäsenten vaaleja koskee vuonna 1977 annettu 
European Assembly Election Act -säädös, vuonna 1979 annettu European Assembly 
(Irish representatives) Act -säädös, vuonna 1984 annettu European Assembly 
Elections Act -säädös (vuosina 1977, 1979 ja 1984 annetut Acts of the Oireachtas -
säädökset) ja vuonna 1993 annettu European Parliament Election Act -säädös. 
Lisäksi unionin kansalaisten vaalikelpoisuudesta annettua direktiiviä seurasi vuonna 



1994 annetut European Parliament Elections (voting and candidature), Regulations -
säädökset. 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Irlannin 15 Euroopan parlamentin jäsentä valitaan neljästä vaalipiiristä: Dublin (4 
paikkaa), Munster (4 paikkaa), Leinster (4 paikkaa), Connacht, Ulster (3 paikkaa). 

c) Vaalijärjestelmä 

Suhteellinen vaalitapa: jokaisella äänestäjällä on siirtoääni. 

Perinteinen vaalitapa, etusija- ja siirtoäänestyksellä. Ehdokkaiden nimet ovat 
aakkosjärjestyksessä vaalilipussa. Äänestäjä äänestää yhtä ja merkitsee myös 
etusijajärjestyksen niiden ehdokkaiden osalta, joille hänen äänensä menee, mikäli 
hänen ensimmäiselle sijalle asettamansa ehdokas on jo saanut riittävästi ääniä 
valituksi tulemiseen tai häntä ei oteta paikkojen jaossa huomioon liian vähäisen 
äänimäärän vuoksi. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

Äänioikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Irlannin kansalaisella tai unionin 
muun jäsenvaltion Irlannissa asuvalla kansalaisella. Euroopan yhteisön kansalaisten 
on äänioikeutta käyttääkseen jätettävä vaaliluetteloon kirjoittautumishakemuksensa 
ennen 24. maaliskuuta 1994. 

Irlannin vaalilainsäädännössä säädetään henkilökohtaisesta ja postitse tapahtuvasta 
äänestyksestä. Vaalipiirinsä postirekisteriin kuuluva Irlannin kansalainen voi 
äänestää postitse. Ulkomailla asuvat Irlannin kansalaiset eivät voi kuulua tähän 
rekisteriin, joten he eivät voi äänestää irlantilaisia ehdokkaita. 

Vaalikelpoisuus on 21 vuotta täyttäneillä unionin kansalaisilla. 

Muiden jäsenvaltioiden kansalaisia koskevat edellämainitut asumiseen liittyvät 
edellytykset. 

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokkaat voivat asettua henkilökohtaisesti ehdokkaiksi tai kolmas osapuoli voi 
nimittää heidät. Jokaisesta ehdokkuudesta on maksettava 1 000 Irlannin punnan 
suuruinen takuumaksu; takuumaksu palautetaan, mikäli ehdokas saa vähintään 
kolmanneksen valituksi tulemiseen tarvittavista äänistä. 

f) Paikkojen jakautuminen 

Aakkosjärjestys, jonka mukaisesti ehdokkaat ovat vaalilipussa, ei vaikuta millään 
tavalla paikkojen jakoon. Kieltolauseketta ei ole. Tullakseen valituksi ehdokkaan on 
saavutettava ennakolta asetettu äänimäärä (kiintiö), joka saadaan jakamalla 
äänioikeutettujen määrä paikkojen määrällä lisättynä yhdellä ja lisäämällä tulokseen 
luku 1. 



Avoimiksi joutuneet paikat annetaan kiintiön ylittäneille ehdokkaille eri listoilta 
äänestäjien ilmoittaman suosituimmuusjärjestyksen mukaisesti. 

g) Kelpoisuusesteet 

Euroopan parlamentin vaaleista 20. syyskuuta 1976 annetun asetuksen mukaisten 
kelpoisuusesteiden lisäksi Euroopan parlamentin jäsenyys ei ole yhteensopiva 
Attorney Generalin, Dailin (edustajainhuone) tai Seanadin (senaatti) puheenjohtajan 
tai varapuheenjohtajan toimien kanssa. Euroopan parlamentin jäsenyys soveltuu 
Dailin jäsenyyteen. Lisäksi sovelletaan 6. joulukuuta 1993 annetun yhteisön 
direktiivin mukaisia kelpoisuusesteitä. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Vaalikampanjasta ei ole annettu erityisiä säännöksiä. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Tulosten oikeellisuus tarkistetaan siten, että kunkin vaalipiirin vaalilautakunnan 
puheenjohtaja luovuttaa asiasta vastaavalle ministerille vaalimenettelyn soveltamista 
koskevan pöytäkirjan. Äänestäjät tai ehdokkaat voivat valittaa vaalituloksesta High 
Court -tuomioistuimelle. 

9. ITALIA 

a) Lainsäädäntö 

24. tammikuuta 1979 annettu laki n:o 18, sellaisena kuin se on muutettuna ja 
täydennettynä 9. huhtikuuta 1984 annetulla lailla n:o 61, 18. tammikuuta 1989 
annetulla lailla n:o 9 sekä 21. helmikuuta annetulla lailla n:o 128 (unionin 
kansalaisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus). 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Italialla on 87 mandaattia. Italia on jaettu viiteen vaalipiiriin (luoteinen vaalipiiri, 22 
paikkaa; koillinen vaalipiiri, 15 paikkaa; Keski-Italian vaalipiiri, 16 paikkaa; eteläinen 
vaalipiiri 19 paikkaa ja Italian saaret, 9 paikkaa). 

c) Vaalijärjestelmä 

Suhteellinen vaalitapa. 

Ääntenlaskenta ja paikkojen jakaminen tapahtuvat valtakunnallisella tasolla, jolla 
myös määritellään valituksi tulemiseen tarvittava äänimäärä. Mikäli yhdessä 
vaalipiirissä ehdokaslista ei saa riittävästi ääniä paikan saamiseen, sen saamat äänet 
siirretään siihen vaalipiiriin, jossa kyseisen listan esittänyt puolue on saanut 
suhteellisen enemmistön annetuista äänistä. Kaikki puolueet hyötyvät siis äänten 
siirtämisestä. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 



� Äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Euroopan unionin kansalaisilla. 
Muissa jäsenvaltioissa asuvat Italian kansalaiset äänestävät asuinvaltiossaan 
tai oman vaalipiirinsä ehdokkaita Italiassa. Yhteisön ulkopuolella asuvien 
Italian kansalaisten on äänestettävä Italiassa. Niiden Italiassa asuvien muiden 
jäsenvaltioiden kansalaisten, jotka haluavat osallistua Euroopan parlamentin 
vaaleihin, on jätettävä hakemus vaaliluetteloon kirjaamiseksi maistraattiin 
viimeistään 90 päivää ennen vaaleja.  

� Vaalikelpoisia ovat kaikki vähintään 25 vuotta täyttäneet jonkin yhteisön 
jäsenvaltion kansalaiset, jotka ovat vaalikelpoisia kotivaltiossaan.  

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

� Ehdokaslistoja voivat asettaa ne poliittiset puolueet tai ryhmät, jotka ovat 
edeltävissä vaaleissa saaneet vähintään yhden paikan Euroopan 
parlamentissa.  

� Ehdokkaaksi voivat asettua myös yksityiset henkilöt, jotka ovat keränneet 
tuekseen vähintään 30 000 ja enintään 35 000 allekirjoitusta.  

f) Paikkojen jakautuminen 

� Paikat jaetaan eniten etusijaääniä saaneille ehdokkaille. Etusijaääni voidaan 
antaa kolmelle ehdokkaalle luoteisessa vaalipiirissä, kahdelle koillisessa, 
Keski-Italian ja eteläisessä vaalipiirissä, ja yhdelle Italian saarten vaalipiirissä. 
Erityistä etusijajärjestelmää sovelletaan niillä alueilla, joilla on kielellisiä 
vähemmistöjä.  

� Avoimiksi joutuneet paikat annetaan seuraaville ehdokkaille eri listoilta sen 
jälkeen, kun on määritelty jokaisen listan kansallinen äänimäärä ja paikat on 
jaettu jokaisen listan kansallisen äänimäärän mukaan.  

� Kieltolauseketta ei ole.  

g) Kelpoisuusesteet 

Vaaleissa sovelletaan 20. syyskuuta 1976 annetun asetuksen ja Euroopan yhteisöjen 
neuvoston 6. joulukuuta 1993 antaman direktiivin n:o 93/109/EY mukaisia 
kelpoisuusesteitä. Lisäksi Euroopan parlamentin jäsenyys ei ole yhteensopiva 
valtakunnanneuvoston puheenjohtajan tai alueellisen lautamiehen toimen kanssa. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Valtio osallistuu kampanjan kustannuksiin tietyin rajoituksin. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Jokainen äänestäjä voi valittaa vaalituloksesta Latiumin alueen 
hallintotuomioistuimelle ja esittää vetoomuksen valtioneuvostolle. 

10. LUXEMBURG 

a) Lainsäädäntö 



Luxemburgin 25. helmikuuta 1979 annettua Euroopan parlamentin suoria vaaleja 
koskevaa vaalilakia on täydennetty ja muutettu kahdella 14. maaliskuuta 1984 
annetulla lailla sekä 28. tammikuuta 1994 annetulla, Luxemburgin 
suurherttuakunnan edustajien valintaa Euroopan parlamenttiin koskevalla lailla. 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Valtion alue muodostaa yhden yhtenäisen vaalipiirin, josta valitaan kuusi edustajaa. 

c) Vaalijärjestelmä 

Suhteellinen vaalitapa. 

Jokaisella äänestäjällä on kuusi ääntä. Äänestäjä voi antaa yhden äänen usealle eri 
ehdokkaalle, yhteensä enintään käytettävissään olevat kuusi ääntä. 

Äänestäjä voi äänestää joko yhtä listaa kokonaisuudessaan tai jakaa äänensä eri 
ehdokkaille. Mikäli äänestäjä antaa äänensä listalle, jolla on vähemmän kuin kuusi 
ehdokasta, lista saa ehdokkaiden lukumäärää vastaavan äänimäärän. 

Äänet lasketaan d'Hondtin menetelmän mukaisesti. 

Listan muunteluäänestys on sallittua. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

� Äänioikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Luxemburgin kansalaisella.  
� Euroopan unionin kansalaisten on vaaleissa äänestääkseen kirjoittauduttava 

Luxemburgin kuntien ylläpitämiin vaaliluetteloihin ja heidän on vaaliluetteloon 
merkitsemishakemuksen jättöhetkellä oltava asunut Luxemburgissa vähintään 
viisi vuotta viimeisten kuuden vuoden aikana. Tämä asumisen keston 
edellytys ei kuitenkaan koske niitä unionin kansalaisia, joilla ei ulkomailla 
asumisen tai sen keston vuoksi ole äänioikeutta kotivaltiossaan.  

� Äänestys on pakollista kaikille vaaliluetteloon kirjatuille. Ulkomailla asuvat 
Luxemburgin kansalaiset voivat äänestää postitse.  

� Vaalikelpoinen on jokainen 21 vuotta täyttänyt Luxemburgin kansalainen.  
� Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kansalaiset voivat myös asettua 

ehdokkaiksi Euroopan parlamentin vaaleihin sillä edellytyksellä, että he 
ehdokaslistan jättöhetkellä ovat asuneet Luxemburgissa vähintään kymmenen 
vuotta viimeisten kahdentoista vuoden aikana.  

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokaslistan voivat esittää 250 äänestäjää tai Euroopan parlamentin tai 
Luxemburgin edustajainhuoneen jäsen. 

Listalla saa olla enintään 12 ehdokasta ja muut kuin Luxemburgin kansalaiset eivät 
saa olla sillä enemmistönä. 

f) Paikkojen jakautuminen 



� Paikat jakautuvat ehdokkaiden ja listojen saamien äänimäärien mukaisessa 
järjestyksessä.  

� Avoimiksi joutuvat paikat annetaan seuraaville ehdokkaille eri listoilta.  
� Kieltolauseketta ei ole.  

g) Kelpoisuusesteet 

Vaaleissa sovelletaan Euroopan parlamentin vaaleista vuonna 1976 annetun 
asetuksen mukaisia kelpoisuusesteitä. 

Euroopan parlamentin jäsen, joka valintansa jälkeen on valittu Luxemburgin 
hallitukseen ja on siten joutunut luopumaan Euroopan parlamentin jäsenyydestään, 
kirjataan sen listan ensimmäiseksi varallaolijaksi, jolta hänet on valittu. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Ei erityisiä kampanjaa koskevia säännöksiä Euroopan parlamentin vaalien osalta. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tuloksen vahvistaa Luxemburgin edustajainhuone. 

11. ALANKOMAAT 

a) Lainsäädäntö 

Alankomaiden 13. joulukuuta 1978 annettu vaalilaki ( Staatsblad 652) kumottiin 28. 
tammikuuta 1993 annetulla lailla ( Staatsblad 75). Jälkimmäinen laki on yhdistetty 
Alankomaiden vaalilainsäädäntöön ( Kieswet 423, 28. syyskuuta 1989, luku Y). 
Euroopan unionin kansalaisten äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta säädetään 4. 
helmikuuta 1994 annetuilla säännöksillä.  

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Alankomailla on 31 mandaattia. Alankomaiden alue muodostaa yhden yhtenäisen 
vaalipiirin. 

c) Vaalijärjestelmä 

Suhteellinen vaalitapa. Äänten laskeminen ja paikkojen jakaminen tapahtuu 
kansallisella tasolla d'Hondtin menetelmän mukaisesti. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat säännökset 

� Äänioikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Alankomaiden kansalaisella. 
Muissa unionin jäsenvaltiossa asuvilla Alankomaiden kansalaisilla on oikeus 
osallistua vaaleihin (henkilökohtaisesti, valtuusmiehen kautta tai postin 
välityksellä).  



� Väestörekisteriin kirjatuilla unionin muiden jäsenvaltioiden kansalaisilla on 
äänioikeus. Kirjaamishakemus on jätettävä maistraattiin ennen 27. 
helmikuuta 1994.  

� Vaalikelpoisia ovat kaikki unionin 18 vuotta täyttäneet kansalaiset. Passiivisen 
vaalioikeutensa käyttämiseksi unionin muiden jäsenvaltioiden kansalaisten on 
täytettävä edellämainitut asumista sekä kotivaltionsa vaalikelpoisuutta 
koskevat edellytykset.  

e) Ehdokkuutta koskevat säännöt 

Ehdokkaita voivat asettaa poliittiset puolueet (vaaditaan 25 allekirjoitusta). Listalla 
saa olla enintään 40 ehdokasta. Mikäli listan asettaneella puolueella ei ole edustajaa 
Euroopan parlamentissa, on jokaista listaa kohden annettava 18 000 Hollannin 
guldenin suuruinen takuusumma (1 000 guldenia piiriä kohti). 

f) Paikkojen jakautuminen 

Jokaisella äänestäjällä on yksi ääni, jonka hän voi antaa joko yhdelle listalle tai 
yhdelle ehdokkaalle. Ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen muuttaminen listalla on 
myös mahdollista. 

Avoimiksi joutuneet paikat annetaan seuraaville ehdokkaille eri listoilla. 

g) Kelpoisuusesteet 

Euroopan parlamentin vaaleihin sovelletaan samoja kelpoisuusesteitä kuin 
kansallisen parlamentin vaaleihin (13. joulukuuta 1978 annettu laki, Staatsblad 653, 
muutettuna 24. kesäkuuta 1992 annetulla lailla, Staatsblad 350). Lisäksi sovelletaan 
Euroopan unionin kansalaisten äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevan yhteisön 
direktiivin mukaisia kelpoisuusesteitä.  

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Vaalikampanjasta ei ole säädetty mitään erityisiä säännöksiä. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tuloksen vahvistaa keskusvaalilautakunta. 

12. PORTUGALI 

a) Lainsäädäntö 

Portugalin edustajainhuone antoi 29. huhtikuuta 1987 Euroopan parlamentin vaaleja 
koskevan lain (laki n:o 14/87). Lakia on sittemmin muutettu ja täydennetty 
Portugalissa asuvien Euroopan unionin kansalaisten äänioikeudesta ja 
vaalikelpoisuudesta 9. maaliskuuta 1994 annetulla lailla n:o 3 (Virallinen lehti, 1. 
sarja, n:o 57). 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 



Portugalilla on 25 mandaattia. Portugalin alue muodostaa yhden yhtenäisen 
vaalipiirin. 

c) Vaalijärjestelmä 

� Suhteellinen vaalitapa.  
� Paikkojen jakautuminen eri listojen välillä tapahtuu d'Hondtin menetelmällä 

yleisen vaalijärjestelmän säännösten mukaisesti.  

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

� Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Portugalin ja Euroopan unionin kansalaisella 
on aktiivinen ja passiivinen äänioikeus. Yhteisön muiden jäsenvaltioiden 
kansalaisten on äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta käyttääkseen asuttava 
Portugalin alueella ja kirjoittauduttava vaaliluetteloon ennen 15. maaliskuuta 
1994 sekä täytettävä kotivaltionsa äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden 
edellytykset. Muissa unionin jäsenvaltiossa asuvat Portugalin kansalaiset 
voivat äänestää konsulaateissa.  

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokaslistat jätetään perustuslakituomioistuimelle. Listoilla on oltava valittavia 
jäseniä vastaava määrä ehdokkaita ja kolmesta kahdeksaan varallaolijaa. 

f) Paikkojen jakautuminen 

� Paikat jaetaan ehdokkaiden keskinäisen listallaolojärjestyksen mukaisesti.  
� Jos jäsen kuolee, tulee työkyvyttömäksi tai eroaa, paikka annetaan saman 

listan seuraavalle ehdokkaalle tai varallaolijalle ehdokkaiden 
listallaolojärjestyksen mukaisesti.  

g) Kelpoisuusesteet 

Kelpoisuutta määriteltäessä otetaan huomioon: 

� 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen mukaiset kelpoisuusesteet;  
� Portugalin edustajainhuoneen valitsemista koskevan vaalilain mukaiset yleiset 

kelpoisuusesteet;  
� unionin kansalaisten äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevan yhteisön 

direktiivin mukaiset kelpoisuusesteet;  
� Euroopan parlamentin jäsenyyden yhteensopimattomuus Assembleia de 

Repúblican (edustajainhuone) jäsenyyden kanssa.  

Joidenkin paikallisten, hallinnollisten ja oikeudellisten instituutioiden jäsenillä ei ole 
vaalikelpoisuutta. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 



Tasavallan presidentti asettaa hallitusta kuultuaan vaalien päivämäärän 75 päivän 
viiveellä. Vaalikampanja kestää 12 päivää. Kampanjan rahoituksesta vastaavat 
puolueet eräin tietyin rajoituksin. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tuloksen vahvistaa piirien tai itsehallintoalueiden tasolla väliportaan 
vahvistusvaliokunta. Vahvistamiseen sovelletaan kansallisen parlamentin vaaleja 
koskevan lain säännöksiä. 

Vaalien kokonaistuloksen vahvistaa ja valitut ehdokkaat julistaa Lissabonissa 
kokoontuva vahvistuskokous. 

Ainoastaan perustuslakituomioistuimella on toimivalta tuloksesta valitettaessa. 

13. SAKSAN LIITTOTASAVALTA 

a) Lainsäädäntö 

Saksan liittotasavallan 16. kesäkuuta 1978 annettua vaalilakia on viimeksi muutettu 
11. marraskuuta 1993 annetulla lailla sekä 13. maaliskuuta 1994 Euroopan unionin 
kansalaisten äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta annetulla lailla ( 
Bundesgesetzblatt, 13. maaliskuuta 1994, B. I, s. 419).  

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Saksan liittotasavallan 99 edustajaa valitaan joko osa- tai liittovaltion tason listoilta. 

c) Vaalijärjestelmä 

Suhteellinen vaalitapa. Jokaisella äänestäjällä on yksi ääni. 

Äänet lasketaan liittovaltion tasolla Hare-Niemeyerin menetelmän mukaisesti. Mikäli 
yksi puolue on esittänyt osavaltion kaikki listat, kaikki sen saamat paikat jaetaan 
Hare-Niemeyerin menetelmän mukaisesti osavaltion eri listojen välillä. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

� Äänioikeus on:  
� 18 vuotta täyttäneillä Saksan liittotasavallan kansalaisilla, jotka asuvat 

liittovaltion alueella, Euroopan yhteisön muussa jäsenvaltiossa tai Euroopan 
neuvoston jäsenvaltiossa tai muussa valtiossa, jossa ovat asuneet vähintään 
10 vuotta ja kirjoittautuneet saksalaiseen vaaliluetteloon;  

� unionin muiden jäsenvaltioiden 18 vuotta täyttäneillä kansalaisilla, jotka 
oleskelevat pysyvästi Saksan liittotasavallassa ja ovat asuneet Saksan 
liittotasavallassa tai muussa yhteisön jäsenvaltiossa vaaleja edeltäneiden 
kolmen vuoden ajan.  

� Vaalikelpoisia ovat ne henkilöt, joilla on yli yhden vuoden ajan ollut jonkin 
Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisuus ja jotka täyttävät Saksan 
liittotasavallan vaalikelpoisuuden edellytykset.  



� Äänestäjäkortin omistaja voi antaa äänensä joko henkilökohtaisesti tai 
postitse.  

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokaslistat voidaan asettaa osavaltiokohtaisesti tai ne voidaan yhdistää kaikki 
osavaltiot kattaviksi yhteislistoiksi. 

Ehdokaslistoja saavat asettaa poliittiset puolueet sekä "kattojärjestöön kuulumiseen 
perustuvat poliittiset yhdistykset" (esimerkiksi puolueiden Euroopan laajuiset liitot). 

Niiden puolueiden tai yhdistysten, joilla ei ole viittä edustajaa Bundestagissa tai 
jonkin osavaltion edustajainhuoneessa, on kerättävä 4 000 allekirjoitusta 
ehdokaslistan esittämiseksi liittovaltion tasolla tai 2 000 allekirjoitusta 
osavaltiokohtaisen listan esittämiseksi. 

f) Paikkojen jakautuminen 

� Paikat jakautuvat ehdokkaiden listallaolojärjestyksessä.  
� Avoimiksi joutuneet paikat annetaan varallaolijoille, jotka voidaan nimetä 

jokaiselle listalla olevalle ehdokkaalle. Mikäli varallaolijaa ei ole, paikka 
annetaan listan ensimmäiselle valitsematta jääneelle ehdokkaalle.  

� Vähemmän kuin 5 prosenttia liittovaltion tasolla ääniä saaneita listoja ei oteta 
huomioon paikkojen jaossa.  

g) Kelpoisuusesteet 

Vaaleissa sovelletaan 20. syyskuuta 1976 annetun Euroopan parlamentin vaaleista 
annetun säädöksen mukaisia kelpoisuusesteitä. Lisäksi sovelletaan liittovaltion 
vaaleja koskevan lain (Bundeswahlgesetz) ja Euroopan unionin kansalaisten 
aktiivisesta ja passiivisesta äänioikeudesta annetun yhteisön direktiivin mukaisia 
kelpoisuusesteitä. 

Valitut edustajat voivat samanaikaisesti olla Bundestagin jäseniä. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Jokainen puolue saa edustajiensa määrään suhteutetun summan vaalikampanjan 
kulujen korvaamiseen tarkoitetuista varoista. Jokainen puolueen lista saa 1,30 
Saksan markkaa sille annettua ääntä kohti viiden ensimmäisen viiden miljoonan 
äänen osalta ja 1,00 Saksan markkaa jokaisesta sen jälkeisestä äänestä. Korvaus 
maksetaan jokaiselle vähintään 0,5 prosenttia annetuista äänistä saaneelle listalle. 
Vaalikampanjaan käytettyjen varojen rajoittamista suunnitellaan puolueiden välisen 
sopimuksen perusteella. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tuloksen vahvistaa Bundestag (liittopäivät). Bundestagin päätöksestä 
voidaan valittaa liittovaltion perustuslakituomioistuimelle 
(Bundesverfassungsgericht). 



14. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA 

a) Lainsäädäntö 

Toukokuussa 1978 annettua European Parliamentary Elections Act -säädöstä 
muutettiin ja täydennettiin vuonna 1981 annetulla European Elections Act -
säädöksellä, vuosina 1983 ja 1985 annetuilla Representation of People Acts -
säädöksillä, vuonna 1986 annetuilla Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa järjestettäviä 
Euroopan parlamentin vaaleja koskevilla säännöksillä sekä vuonna 1993 annetulla 
European Parliamentary Elections Act -säädöksellä. Lisäksi Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa asuvien Euroopan unionin kansalaisten äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden käyttämistä koskeva tarkistus tuli voimaan 16. helmikuuta 1994 
samaan aikaan European Parliament Elections Regulation -säädöksen kanssa. 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 87 mandaattia, jotka jakautuvat eri alueiden 
kesken seuraavasti: 

Englanti 71 mandaattia 

Skotlanti 8 mandaattia 

Wales 5 mandaattia 

Pohjois-Irlanti 3 mandaattia 

Lisäksi valitaan 85 paikkaa seuraavasti jakautuneilta vaalialueilta (constituencies): 

Englanti 71 vaalialuetta 

Skotlanti 8 vaalialuetta 

Wales 5 vaalialuetta 

Pohjois-Irlanti 1 vaalialuetta 

c) Vaalijärjestelmä 

Englannin, Skotlannin ja Walesin edustajat valitaan perinteisellä 
enemmistövaalitavalla eri vaalipiireistä. Pohjois-Irlannin kolme edustajaa valitaan 
Irlannissa käytettävän järjestelmän mukaisesti, eli yhdestä vaalipiiristä valitaan 
suhteellisen vaalitavan mukaan kolme edustajaa etusija- ja siirtoäänestyksellä 
(vertaa Irlanti). 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

Aktiivinen äänioikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä valtion alueella asuvalla 
Euroopan unionin kansalaisella. Vaaliluetteloon kirjoittautumishakemukset on 
jätettävä maistraattiin viimeistään 24. lokakuuta. Käyttääkseen äänioikeuttaan 
Pohjois-Irlannissa Euroopan unionin kansalaisten on asuttava valtion alueella kolmen 
kuukauden ajan ennen vaaliluetteloon kirjoittautumista. Päinvastoin kuin 
kansallisissa vaaleissa myös parlamentin ylähuoneen (House of Lords) jäsenillä on 



äänioikeus. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten, jotka ovat olleet kirjoilla 
Yhdistyneen kuningaskunnan vaaliluettelossa viimeisten viiden vuoden aikana mutta 
jotka nykyisin asuvat ulkomailla, on annettava ilmoitus voidakseen äänestää 
(Representation of the People Act, 1985) kuten myös virkamiesten ja armeijan 
palveluksessa olevien. Vaalikelpoisia ovat 21 vuotta täyttäneet edellämainitut 
edellytykset täyttävät Euroopan unionin kansalaiset. Parlamentin ylähuoneen jäsenet 
ja papisto ovat myös vaalikelpoisia. 

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Ehdokkaiden ei tarvitse olla poliittisten puolueiden asettamia. Ehdokkaan on oltava 
vaalipiirin 30 äänestäjän tukema. Lisäksi vaaditaan 1 000 Englannin punnan 
suuruinen takuumaksu. 

f) Paikkojen jakautuminen 

Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa valituksi tulevat ne ehdokkaat, jotka saavat 
eniten ääniä vaalipiireissään, joista kustakin valitaan ainoastaan yksi edustaja. 
Pohjois-Irlannin vaalipiiristä valituiksi tulevat ne kolme ehdokasta, jotka ovat 
saaneet riittävän määrän etusijaääniä; muut paikat annetaan toiselle ja kolmannelle 
sijalle jne. asetettujen äänten perusteella. 

Avoimiksi joutuneet paikat täytetään täytevaaleilla. 

Kieltolauseketta ei ole. 

g) Kelpoisuusesteet 

Vaaleissa sovelletaan 20. syyskuuta 1976 Euroopan parlamentin vaaleista annetun 
asetuksen ja 16. helmikuuta 1994 annetun lain mukaisia kelpoisuusesteitä. Euroopan 
parlamentin jäsenyys on yhteensopiva parlamentin ala- tai ylähuoneen jäsenyyden 
kanssa. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Toisin kuin kansallisista vaaleista, Euroopan parlamentin vaaleista ei ole annettu 
erityisiä säännöksiä. Poikkeuksena on vaalikampanjaan käytetyille varoille asetettu 
rajoitus. Poliittisilla puolueilla ei ole käytössään julkista rahoitusta vaalikampanjan 
rahoittamiseen. Kustannukset on rajoitettu 10 000 Englannin puntaan lisättynä 4,3 
pencellä äänestäjää kohti. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Jokaisen vaalipiirin vaalilautakunnan puheenjohtajalla on toimivalta laskea äänet ja 
julistaa tulos. Vaalituloksesta voidaan valittaa High Court -tuomioistuimelle. 

15. RUOTSI 

a) Lainsäädäntö 



Riksdagin (valtiopäivät) valintaa koskevaa vuonna 1972 annettua lakia (kokoelma 
620) on täydennetty ja muutettu 20. huhtikuuta 1995 annetulla Euroopan 
parlamentin vaaleja koskevalla lailla. 

b) Mandaatit ja vaalipiirit 

Ruotsilla on 22 mandaattia. 

Maata ei Euroopan parlamentin vaaleissa ole jaettu vaalipiireihin. 

c) Vaalijärjestelmä 

Listavaalit etusijaäänestyksellä, jossa äänet jakautuvat muunnetun St. Lagüen 
menetelmän mukaisesti (parittomien lukujen menetelmä, jossa suurin yhteinen 
tekijä on supistettu 1,4:ksi). 

Äänestäjä voi antaa äänensä joko poliittiselle puolueelle tai yhdelle tai useammalle 
ehdokkaalle sekä asettaa nämä eri järjestykseen kuin ne esiintyvät listoilla ja myös 
lisätä listoille tai poistaa niiltä nimiä. 

Paikan saadakseen puolueen on saatava valtakunnan tasolla vähintään 4 prosenttia 
annetuista äänistä. 

d) Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestystä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 

Äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä Ruotsissa asuvilla 
Ruotsin kansalaisilla. 

Ulkomailla asuvien Ruotsin kansalaisten on äänioikeuttaan käyttääkseen oltava 
aikaisemmin asunut Ruotsissa ja heidän on kirjoittauduttava erityiseen 
vaaliluetteloon. 

Äänioikeus on myös viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä Ruotsissa asuvilla 
Euroopan unionin kansalaisilla sillä edellytyksellä, että he ilmoittavat 
veroviranomaisille aikomuksestaan äänestää. 

Ruotsissa asuviksi katsotaan ne kansalaiset, jotka ovat 1. heinäkuuta alkaen 
veroviranomaisten rekisterin mukaan kirjoilla Ruotsissa. 

Postitse äänestäminen on sallittua Posten Aktiebolag -postiyhtiössä, diplomaattisissa 
edustustoissa tai ulkomailla matkalla olevissa merenkulkualuksissa. 

Jokainen äänioikeutettu on vaalikelpoinen. 

e) Ehdokkuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Vapaan ehdokasasettelun periaatteen mukaisesti puolueiden ja ehdokkaiden ei 
tarvitse kerätä tiettyä määrää allekirjoituksia eikä maksaa takuusummaa ehdokkaan 
asettamiseksi. 



Ehdokkuudet ilmoitetaan keskusviranomaisille. 

f) Paikkojen jakautuminen 

Jokainen puolueen saama paikka annetaan puolueen edustajalle ja hänen 
varahenkilölleen. 

Ehdokkaat asetetaan järjestykseen etusijaäänten perusteella, jotka on kerätty 
nimeävien vaalilippujen yhteenkeräämisen jälkeen. 

Huomioon otetaan ainoastaan ne ehdokkaat, jotka ovat saaneet etusijaääniä 
vähintään 5 prosenttia puolueen saamasta kokonaisäänimäärästä. 

Jäljelle jääneet paikat jaetaan puolueen kokonaisäänimäärään nähden eniten 
puolueen sisällä ääniä saaneille ehdokkaille. 

Vaalikauden aikana avoimiksi joutuneet paikat jaetaan sekä valituille varallaolijoille 
että paikanhaltijoille. 

g) Kelpoisuusesteet 

Vaaleissa sovelletaan vuonna 1976 annetun vaaliasetuksen ja direktiivin n:o 93/109 
mukaisia kelpoisuusesteitä. 

Lisäksi kesäkuussa 1994 järjestetyissä Euroopan parlamentin vaaleissa ehdolla olleet 
eivät ole vaalikelpoisia. 

h) Kampanjointia säätelevät säännökset 

Kansallisessa vaalilaissa ei ole poliittisten puolueiden rahoitusta koskevia säännöksiä 
eikä rajoituksia. 

Euroopan parlamentin vaaleja koskevia erityisiä säännöksiä ei ole. 

i) Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalien tarkistamisesta ja oikeellisuudesta vastaava komitea on toimivaltainen 
vaalituloksesta valitettaessa. 

Komitealla on valta julistaa vaalit mitättömiksi ja järjestää uudet vaalit. 

IV. KANSALLISET VAALILAIT: AIHEKOHTAINEN ESITYS  

Vaalijärjestelmä  
Vaalipiireihin jako  
Äänten jakautuminen  
Äänioikeus  
Vaalikelpoisuus  
Ehdokkuutta koskevat säännöt  
Ehdokkaiden listallaolojärjestyksen merkitys  



Avoimiksi joutuneiden paikkojen jakaminen  
Vaalipäivä  
Vaalien tuloksen vahvistaminen  

1. Vaalijärjestelmä 

Neljässätoista jäsenvaltiossa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Paikkojen jaossa ei 
oteta huomioon niitä listoja, jotka eivät Saksan liittotasavallassa ja Ranskassa ole 
saaneet vähintään viisi prosenttia annetuista äänistä ja neljä prosenttia Itävallassa ja 
Ruotsissa. 

Yhdessä jäsenvaltiossa (Yhdistynyt kuningaskunta) on käytössä enemmistövaalitapa 
(lukuun ottamatta Pohjois-Irlantia, jossa on käytössä suhteellinen vaalitapa). 

2. Vaalipiireihin jako 

Yhdeksässä jäsenvaltiossa (Alankomaat, Espanja, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, 
Portugali, Ranska, Ruotsi ja Tanska) valtion alue muodostaa yhden yhtenäisen 
vaalipiirin. 

Viidessä jäsenvaltiossa (Belgia, Irlanti, Italia, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta) 
äänestysalue on jaettu vaalipiireihin. 

Saksan liittotasavallassa on mahdollista esittää ehdokaslistoja joko osavaltiotasolla 
tai liittovaltion tasolla ja Suomessa listoja voidaan esittää joko vaalipiirin tai 
kansallisella tasolla. 

3. Äänten jakautuminen 

Niistä neljästätoista jäsenvaltiosta, joissa on käytössä suhteellinen vaalitapa, 
kahdeksassa äänet ja mandaatit jaetaan d'Hondtin menetelmän mukaisesti 
(Alankomaat, Belgia, Espanja, Itävalta, Portugali, Ranska, Suomi ja Tanska). Saksan 
liittotasavallassa käytetään Hare-Niemeyerin menetelmää ja Luxemburgissa 
d'Hondtin menetelmän muunnosta, Hagen-Bischoffin menetelmää. Italiassa paikat 
jaetaan kokonaisten äänien ja korkeimpien osaäänien mukaan, Irlannissa 
vaalilippuun merkitään järjestysnumero ilmaisemaan, mihin 
suosituimmuusjärjestykseen äänestäjä ehdokkaat asettaa, Kreikassa käytetään 
vahvistetuksi kutsuttua suhteellista vaalitapaa Enishimeni Analogiki -menetelmää 
soveltaen ja Ruotsissa käytetään muunnettua St. Lagüen menetelmää (parittomien 
lukujen menetelmä, jossa suurin yhteinen tekijä on supistettu 1,4:ksi). 

4. Äänioikeus 

Jokaisessa jäsenvaltiossa äänioikeuden ikäraja on 18 vuotta. 

Jokaisella Euroopan unionin kansalaisella on vastedes asuinvaltiossaan äänioikeus 
Euroopan parlamentin vaaleissa samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion 
kansalaisilla. 

Jäsenvaltioiden määritelmät asuinpaikasta ovat kuitenkin hyvin erilaisia, ja 
edellytyksenä on joko koti- tai asuinpaikka äänestysalueella (Ranska ja Suomi), tai 



pysyvä oleskelu (Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Saksan 
liittotasavalta) tai väestörekisterissä kirjoilla oleminen (Alankomaat, Irlanti, Itävalta, 
Ruotsi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta). 

Luxemburgissa äänioikeuden saamiseksi yhteisön kansalaisten on lisäksi osoitettava 
asuneensa maassa vaadittavan ajan. 

Ulkomailla asuvista Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista on äänioikeus 
virkamiehillä, sotilailla ja vähemmän kuin viisi vuotta ulkomailla asuneilla 
kansalaisilla, jos he ovat tehneet asiasta ilmoituksen asianomaiselle viranomaiselle. 

Alankomaat, Itävalta, Portugali ja Tanska myöntävät äänioikeuden ainoastaan 
jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuville kansalaisilleen. Belgia, Espanja, 
Italia, Kreikka, Ranska ja Ruotsi myöntävät äänioikeuden kansalaisilleen näiden 
asuinpaikasta riippumatta. 

Saksan liittotasavalta myöntää äänioikeuden, mikäli Saksan liittotasavallan 
kansalainen on asunut ulkomailla vähemmän kuin kymmenen vuotta. 

Irlannissa äänioikeus on ainoastaan valtion alueella asuvilla Euroopan unionin 
kansalaisilla. 

5. Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoisuuden vähimmäisikäraja on 18 vuotta Alankomaissa, Espanjassa, 
Portugalissa, Ruotsissa, Saksan liittotasavallassa, Suomessa ja Tanskassa; 19 vuotta 
Itävallassa; 21 vuotta Belgiassa, Irlannissa, Kreikassa, Luxemburgissa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa; 23 vuotta Ranskassa ja 25 vuotta Italiassa. 

Vaalikelpoisuus edellyttää kaikissa jäsenvaltioissa lisäksi: 

� jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisuutta;  
� asuinvaltion vaalilainsäädännön mukaisten asumista koskevien edellytysten 

täyttämistä.  

Luxemburgissa vaalikelpoisuuden edellytyksenä on kymmenen vuotta kestänyt 
maassa asuminen. Lisäksi ehdokaslistan enemmistönä eivät saa olla muut kuin 
Luxemburgin kansalaiset. 

6. Ehdokkuutta koskevat säännöt 

Viidessä jäsenvaltiossa ainoastaan puolueet tai puolueisiin liittyvät järjestöt voivat 
asettaa ehdokkaita (Alankomaat, Kreikka, Ruotsi, Saksan liittotasavalta, Tanska). 

Muissa jäsenvaltioissa ehdokkaan asettaminen edellyttää vaadittavan 
allekirjoituksien määrän keräämistä tai vaadittavan äänestäjien määrän kokoamista 
ja joissakin tapauksissa (Alankomaat, Irlanti, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta) 
vaaditaan takuumaksun asettamista. 

Ehdokkaaksi voivat Irlannissa ja Italiassa asettua myös yksityiset henkilöt, mikäli he 
saavat kerättyä vaaditun määrän allekirjoituksia. 



7. Ehdokkaiden listallaolojärjestyksen merkitys 

Viidessä jäsenvaltiossa (Espanja, Kreikka, Portugali, Ranska ja Saksan liittotasavalta) 
äänestäjät eivät saa muuttaa ehdokkaiden keskinäistä järjestystä listalla. 
Kahdeksassa jäsenvaltiossa (Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ruotsi, 
Suomi, Tanska) ehdokkaiden järjestystä voidaan muuttaa etusijaäänillä; 
Luxemburgissa on mahdollisuus äänestää useita eri listoilla olevia ehdokkaita. 
Ruotsissa äänestäjät voivat lisäksi lisätä listaan tai poistaa listalta nimiä. 

Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vaaleissa ei käytetä listoja. 

8. Avoimiksi joutuneiden paikkojen jakaminen 

Kahdeksassa jäsenvaltiossa (Alankomaat, Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, 
Ranska, Suomi, Tanska) avoimiksi joutuneet paikat annetaan listan ensimmäisille 
valitsematta jääneille ehdokkaille (eri ehdokkaiden saamien äänien laskemisen 
jälkeen). 

Belgiassa, Irlannissa, Ruotsissa ja Saksan liittotasavallassa avoimiksi joutuneet 
paikat annetaan varallaolijoille; Espanjassa ja Saksan liittotasavallassa, mikäli 
varallaolijoita ei ole, otetaan huomioon ehdokkaiden listallaolojärjestys. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestetään täytevaalit. Kreikassa avoimiksi 
joutuneet paikat annetaan saman listan varallaolijoille ja mikäli listalla ei ole 
riittävästi ehdokkaita, järjestetään täytevaalit. 

9. Vaalipäivä 

� 9. kesäkuuta 1994 Alankomaissa, Irlannissa, Tanskassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa  

� 12. kesäkuuta 1994 Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Luxemburgissa, 
Portugalissa, Ranskassa ja Saksassa  

� 17. syyskuuta 1995 Ruotsissa  
� 13. lokakuuta 1996 Itävallassa  
� 20. lokakuuta 1996 Suomessa  

10. Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Vaalituloksen vahvistaa kansallinen parlamentti Luxemburgissa, Saksan 
liittotasavallassa ja Tanskassa. 

Tuomioistuin vahvistaa tuloksen Belgiassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, 
Ranskassa, Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, minkä lisäksi Saksassa 
tuloksen vahvistaa parlamentti. 

Espanjassa tuloksen vahvistaa Junta Electoral Central. 

Portugalissa ja Ruotsissa tehtävään nimitetään vahvistamisesta vastaava komitea. 

V. YHTEENVETO 



 Edustajien 
määrä 

Ääni-
oikeus-
ikä 

Vaalikel-
poisuus-
ikä 

Vaalitapa Vaali-piirit 

ALANKOMAAT 31 18 18 suhteellinen 
etusijaäänestys 

1 

BELGIA 25 " 21 suhteellinen 
etusijaäänestys 

4 

ESPANJA 64 " 18 suhteellinen 1 

IRLANTI 15 " 21 suhteellinen + STV 4 

ITALIA 87 " 25 suhteellinen 
etusijaäänestys 

5 

ITÄVALTA 21 " 19 suhteellinen 
etusijaäänestys 
äänikynnys 4 % 

1 

KREIKKA 25 " 21 suhteellinen 1 

LUXEMBURG 6 " 21 suhteellinen eri 
listoilta 

1 

PORTUGALI 25 " 18 suhteellinen 1 

RANSKA 87 " 23 suhteellinen 
äänikynnys 5 % 

1 

RUOTSI 22 " 18 suhteellinen 
etusijaäänestys 
äänikynnys 4 % 

1 

SAKSAN 
LIITTOTASA-
VALTA 

99 " 18 suhteellinen 
äänikynnys 5 % 

Osavaltiot 

SUOMI 16 " 18 suhteellinen 
etusijaäänestys 

4 

TANSKA 16 " 18 suhteellinen 
etusijaäänestys 

1 

YHDISTYNYT 
KUNINGAS-
KUNTA 

87 " 21 enemmistö  

(Pohjois-Irlannissa 
suhteellinen + STV) 

84 + 3  

(Pohjois-
Irlanti) 

STV = single transferable vote (siirtoäänestys, jossa äänestäjä merkitsee 
äänestyslipussa olevien ehdokkaiden kohdalle järjestysnumeron ilmaisemaan, mihin 
suosituimmuusjärjestykseen hän ehdokkaat asettaa.)  

VI. LÄHTEET 

A. ASIAKIRJAT OVAT EUROOPAN YHTEISÖSSÄ KÄÄNNETTYJÄ JA 
JULKAISTUJA 

EUROOPAN PARLAMENTIN EDUSTAJIEN SUORILLA JA YLEISILLÄ VAALEILLA 
VALITSEMISESTA 20. SYYSKUUTA 1976 ANNETTU ASETUS - EYVL N:O L 278, 
8.10.1976 



KREIKAN LIITTYMISASIAKIRJA - EYVL N:O L 291, 19.11.1979 

ESPANJAN JA PORTUGALIN LIITTYMISASIAKIRJAT - EYVL N:O L 302, 15.11.1985 

Neuvoston Edinburghissa antama julistus - joulukuu 1992 

Sopimus Euroopan unionista - 8 b artikla 

Neuvoston 1. helmikuuta 1993 tekemä päätös, jolla muutetaan Euroopan 
parlamentin edustajien suorilla ja yleisillä vaaleilla valitsemisesta 20. syyskuuta 1976 
annettua asetusta - EYVL N:o L 33, 9.2.1993 

Euroopan yhteisöjen neuvoston 6. joulukuuta 1993 antama direktiivi N:o 93/109/EY 

VUONNA 1984 JÄRJESTETTYJÄ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA KOSKEVAT 
KANSALLISET VAALILAIT 

Seuraavien jäsenvaltioiden parlamenttien hyväksymät säädökset: 

Belgia, Irlanti, Italia, Luxemburg, Tanska 

Ranskankielinen laitos, 58 sivua - PE 90.698, 14. kesäkuuta 1984 

14. joulukuuta 1977 annettu Tanskan edustajien valitsemista Euroopan parlamenttiin 
koskeva laki n:o 609, muutettuna 25. toukokuuta 1983 annetulla lailla n:o 204, 
Euroopan parlamentin kääntämä ja julkaisema - ranskankielinen laitos, 13 sivua 

JÄSENVALTIOIDEN SUORIA VAALEJA KOSKEVAT VAALILAIT 

Kreikan parlamentin hyväksymät säädökset 

PE 75.841, 11. marraskuuta 1981 ja PE 91.789, 7. syyskuuta 1984 

Alankomaiden, Belgian, Italian ja Luxemburgin parlamenttien hyväksymät säädökset 

Ranskankielinen laitos, 63 sivua - PE 57.047, 26. maaliskuuta 1979 

Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttien hyväksymät säädökset 

Ranskankielinen laitos, 38 sivua - PE 54.757, 2. syyskuuta 1978 

Irlannin, Ranskan ja Tanskan parlamenttien hyväksymät säädökset 

Ranskankielinen laitos, 127 sivua - PE 54.524, 2. elokuuta 1978 

B. ALKUPERÄISET ASIAKIRJAT 

LEY ORGANICA 1/1987, annettu 2. huhtikuuta, Euroopan parlamentin vaaleja 
koskevan yleiseen vaalimenettelyyn liittyvän, 19. kesäkuuta annetun Ley Organican 



5/1987 muuttamisesta (Espanjan laki Euroopan parlamentin suorasta 
valitsemisesta). 

LEI ELEITORAL PARA O PARLAMENTO EUROPEU, Portugalin parlamentin 29. 
huhtikuuta hyväksymä laki (Lei n:o 14/87). 

Euroopan yhteisöjen neuvoston 6. joulukuuta 1993 antaman direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevat kansalliset lait 

� Alankomaat: 4. helmikuuta 1994 annettu laki ( Staatsblad, Jaargang 1994, 
n:o 58).  

� Belgia: 23. maaliskuuta 1989 annettu laki muutettuna 26. huhtikuuta 1994 
annetulla lailla ( Moniteur belge, 26.04.1994).  

� Espanja: 31. maaliskuuta 1994 annettu laki (B.O.E n:o 77, 31.03.94), jolla 
muutetaan Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  

� Itävalta: 26. tammikuuta 1996 annettu laki.  
� Irlanti: 13. joulukuuta 1993 annetut European Parliamentary Elections (Voting 

and Candidature) Regulations -säädökset ( Statutory Instruments, S.I n:o 14 
1994, Published by the Stationary Office).  

� Italia: 21. helmikuuta 1994 annettu laki n:o 128 ( Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 26.02.1994, Serie generale n:o 47).  

� Kreikka: 22. maaliskuuta 1994 annettu laki n:o 2196 (Virallinen lehti n:o 41, 
22. maaliskuuta 1994, s. 481-487).  

� Luxemburg: 28. tammikuuta 1994 annettu laki ( Journal Officiel du Grand-
Duché de Luxembourg, 31. tammikuuta 1994, A-N:o 3).  

� Portugali: 9. maaliskuuta 1994 annettu laki n:o 4/94 ( Diário da República - I 
sarja - A, s. 1192-1193).  

� Ranska: 5. helmikuuta 1994 annettu laki n:o 94-104 ( Journal officiel de la 
République française, 8. helmikuuta 1994, s. 2154-2155).  

� Ruotsi: 20. huhtikuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin vaaleja koskeva 
laki - (Lakitiedote 1995, kokoelma 374/3 toukokuu 1995).  

� Saksa: Kolmas Euroopan parlamentin vaaleista annettu laki ( 
Bundesgesetzblatt, 13. maaliskuuta 1994, B.I s. 419 ja Verordnung, 20. 
maaliskuuta 1994, B.I s. 544).  

� Tanska: 22. joulukuuta 1993 annettu laki n:o 1086 (Tanskan virallinen lehti, 
n:o 80, 31. tammikuuta 1994, s. 344-347).  

� Yhdistynyt kuningaskunta: 16. helmikuuta 1994 annettu laki (Representation 
of the People, European Parliamentary Elections, Changes to the Franchise 
and Qualification of Representatives Regulations 1994, n:o 342).  

Footnotes 

[1] Virallinen lehti N:o L 278, 8.10.1976.  

[2] Belgian, Espanjan ja Kreikan (eräin edellytyksin) vaalilakien mukaan Euroopan 
parlamentin ja kansallisen parlamentin jäsenyydet eivät sovi yhteen. Lisäksi 
Euroopan parlamentti antoi 7. heinäkuuta 1988 päätöslauselman (asiakirja A2-
65/88), jossa jäsenvaltioita kehotetaan muuttamaan 20. syyskuuta 1976 annetun 
säädöksen 5 artiklaa ja kaksoismandaattia koskevaa säädöstä.  



[3] Neuvoston 1. helmikuuta 1993 tekemä, Euroopan parlamentin jäsenten valintaa 
suoralla kansanvaalilla koskevaa säädöstä muuttava päätös, liitteenä neuvoston 20. 
syyskuuta 1976 tekemässä päätöksessä (Virallinen lehti N:o L 33, 9.2.1993).  

[4] Virallinen lehti N:o C 87/62, 5.4.1982.  

[5] Virallinen lehti N:o L 329, 30.12.1993. 
 


