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EUROOPA PARLAMENT: VALIMISTE KORD

Euroopa Parlamendi valimiste korda reguleeritakse nii ELi õigusaktidega, millega
määratakse kindlaks kõikide liikmesriikide jaoks ühised eeskirjad, kui ka siseriiklike
erisätetega, mis on liikmesriigiti erinevad. Ühiste eeskirjadega on kindlaks määratud
võrdelise esindatuse põhimõte ja teatavad Euroopa Parlamendi liikme mandaadiga
kokkusobimatud ametikohad. Mitmed muud tähtsad küsimused, näiteks valimissüsteemi
üksikasjad ja valimisringkondade arv, on täpsemalt reguleeritud liikmesriikide seadustega.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu lepingu artikkel 14 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 20, 22 ja 223.
Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitlev 20. septembri 1976.
aasta akt[1], nõukogu 25. juuni ja 23. septembri 2002. aasta otsus 2002/772/EÜ, Euratom, millega
seda akti muudetakse.

ÜHISED EESKIRJAD

A. Põhimõtted
Asutamislepingutes deklareeriti, et esialgu määratakse Euroopa Parlamendi liikmed ametisse
riikide parlamentide poolt, kuid edaspidi otseste ja üldiste valimiste põhjal. Nõukogu rakendas
seda sätet enne esimese otseseid valimisi 1979. aastal Euroopa Parlamendi liikmete valimist
otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta aktiga. See muutis põhjalikult
Euroopa Parlamendi institutsioonilist positsiooni ja on demokraatlikuma ELi alusdokument.
1992. aastal sätestati Maastrichti lepinguga, et valimised peavad toimuma ühtse menetluse
kohaselt ja Euroopa Parlament peaks koostama vastava ettepaneku, mille nõukogu peab
ühehäälselt heaks kiitma. Kuna nõukogu ei nõustunud ühegi ettepanekuga, toodi Amsterdami
lepinguga sisse võimalus võtta vastu ühised põhimõtted. Nõukogu otsusega 2002/772/EÜ,
Euratom, muudeti 1976. aasta akti ja kehtestati võrdelise esindatuse ning riigi ja Euroopa tasandi
mandaatide kokkusobimatuse põhimõtted.
Lissaboni lepinguga muutus õigus Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ja kandideerida
põhiõiguseks (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 39).
B. Kohaldamine: kehtivad ühised sätted
1. Mittekodanike õigus valida ja kandideerida
ELi toimimise lepingu artikli 22 lõike 2 kohaselt „on igal liidu kodanikul, kes elab liikmesriigis,
mille kodanik ta ei ole, selles liikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel õigus valida ja olla
valitud“. Selle õiguse teostamise tingimused võeti vastu nõukogu direktiiviga 93/109/EÜ.

[1]EÜT L 278, 8.10.1976.
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Vastavalt nõukogu direktiivi 93/109/EÜ (mida on muudetud nõukogu direktiiviga 2013/1/EL)
artiklile 6 ei saa „liidu kodanik, kes elab liikmesriigis, mille kodanik ta ei ole, ja kellelt on
tema elukoha- või päritoluliikmesriigi õiguse alusel individuaalse kohtu- või haldusotsusega
– tingimusel et viimast on võimalik kohtus vaidlustada – kandideerimisõigus ära võetud“,
kasutada kõnealust õigust elukohaliikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel.
2. Valimissüsteem
Valimised peavad toimuma võrdelise esindatuse põhimõtte alusel, kasutades nimekirjasüsteemi
või üksiku ülekantava hääle süsteemi (nõukogu otsuse 2002/772/EÜ, Euratom artikkel 1).
3. Kokkusobimatus
1976. aasta akti (mida on muudetud nõukogu 25. juuni 2002. aasta ja 23. septembri 2002. aasta
otsusega 2002/772/EÜ, Euratom) artikli 7 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikme ametikoht
kokkusobimatu liikmesriigi valitsuse liikme, Euroopa Komisjoni liikme, Euroopa Kohtu
kohtuniku, kohtujuristi või kohtusekretäri, Euroopa Kontrollikoja liikme, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomitee liikme, aluslepingute kohaselt liidu rahaliste vahendite haldamiseks või
alaliste otseste haldusülesannete täitmiseks moodustatud komiteede või muude organite liikme,
Euroopa Investeerimispanga juhatuse või nõukogu liikme või töötaja ametikohaga ning Euroopa
Liidu institutsioonide või nende juurde moodustatud spetsialiseeritud asutuste aktiivse ametniku
või teenistuja ametikohaga. Uusi kokkusobimatuid ametikohti lisati 1997. aastal (Regioonide
Komitee liige) ja 2002. aastal (Euroopa Keskpanga direktorite nõukogu liige, Euroopa Liidu
ombudsman ja – mis kõige tähtsam – riigi parlamendi liige).

SISERIIKLIKE SÄTETEGA REGULEERITAV KORD

Lisaks nimetatud ühistele eeskirjadele reguleerivad valimiste korda siseriiklikud sätted, mis on
mõnikord üksteisest üpris erinevad; seetõttu võib valimissüsteemi nimetada mitmekujuliseks
valimissüsteemiks.
A. Valimissüsteem ja künnised
Vastavalt nõukogu 2002. aasta otsusele peavad kõik liikmesriigid kasutama võrdelisel
esindatusel põhinevat valimissüsteemi.
Liikmesriik võib määrata kohtade jagamiseks kindlaks minimaalse valimiskünnise, mis ei tohi
ületada 5% määra (artikkel 2a). Künnised on kehtestatud mitmes liikmesriigis: 5% Prantsusmaal
(sõltuvalt valimisringkonnast), Leedus, Poolas, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis, Rumeenias ja
Ungaris, 4% Austrias, Itaalias ja Rootsis, 3% Kreekas ja 1,8% Küprosel.
B. Valimisringkonnad
Enamikus liikmesriikides on Euroopa Parlamendi valimistel üks valimisringkond, mis hõlmab
kogu riiki. Viie liikmesriigi (Belgia, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia ja Ühendkuningriik)
territoorium on jagatud mitmeks piirkondlikuks valimisringkonnaks.
Üksnes halduslikku laadi või ainult erakondade nimekirjade sisesest jagunemisest tingitud
valimisringkonnad on Madalmaades (19), Saksamaal (16, ainult CDU/CSU puhul) ja Poolas
(13).
C. Õigus valida
Valimisõiguslik vanus on kõikides liikmesriikides 18 aastat, välja arvatud Austrias, kus see on
16 aastat.
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Valimine on kohustuslik neljas liikmesriigis (Belgia, Luksemburg, Küpros ja Kreeka) –
valimiskohustus on nii nende riikide kodanikel kui ka selles riigis registreeritud muudest ELi
liikmesriikidest pärit kodanikel.
1. Mittekodanike hääletamine vastuvõtjariigis
Igal liidu kodanikul, kes elab liikmesriigis, mille kodanik ta ei ole, on selles liikmesriigis
Euroopa Parlamendi valimistel õigus valida samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel (ELi
toimimise lepingu artikkel 22). Elukoha mõiste on liikmesriigiti endiselt erinev. Mõned riigid
(Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Rumeenia ja Sloveenia) nõuavad, et valija
elukoht või tavapärane elukoht oleks valimispiirkonnas, teised (Küpros, Taani, Kreeka, Iirimaa,
Luksemburg, Slovakkia, Rootsi ja Ühendkuningriik), et tema alaline elukoht oleks selles riigis,
kolmandad (Belgia ja Tšehhi Vabariik), et ta oleks kantud rahvastikuregistrisse. Luksemburgis,
Küprosel ja Tšehhi Vabariigis peab ELi kodanik lisaks olema valimisõiguse saamiseks elanud
teatava ette nähtud miinimumaja.
2. Välismaal elavate kodanike hääletamine oma päritoluriigis
Ühendkuningriigi välismaal elavate kodanike puhul piirdub hääleõigus ainult teatavate
kategooriatega. Belgia ja Kreeka annavad oma välismaal elavatele kodanikele valimisõiguse
ainult siis, kui need kodanikud elavad mõnes muus ELi liikmesriigis. Taani ja Itaalia piirduvad
kolmandas riigis elavatele kodanikele hääleõiguse andmisel ainult teatavate kategooriatega.
Saksamaa lubab Euroopa Parlamendi valimistel hääletada kodanikel, kes on elanud teises ELi
riigis vähemalt kolm kuud ja on kantud Saksamaa valijate registrisse. Bulgaarias, Iirimaal ja
Slovakkias on õigus hääletada ainult selle riigi territooriumil elavatel ELi kodanikel.
Asjaolu, et mõned mittekodanikud saavad hääletada nii vastuvõtjariigis kui ka kodanikena
oma päritoluriigis, võib põhjustada kuritarvitamist (topelthääletamist, mis on mõnedes
liikmesriikides kuritegu). Õigusnormide jõustamine on jätkuvalt keeruline, kuna andmete
kooskõlastamine liikmesriikide valimisasutuste vahel on puudulik.
D. Õigus kandideerida
Õigus kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel muus elukohaliikmesriigis on samuti
kodanike ja mittekodanike vahelise mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamine ning
kaasneb vaba liikumise ja elamise õigusega. Isikul, kes on liidu kodanik ja ei ole
elukohaliikmesriigi kodanik, aga vastab seoses kandideerimisõigusega samadele tingimustele,
mis selle riigi õigusega on kehtestatud oma kodanike suhtes, on õigus elukohaliikmesriigis
kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, kui temalt ei ole neid õigusi ära võetud (nõukogu
direktiivi 93/109/EÜ artikkel 3).
Peale kõikide liikmesriikide ühise nõude, et kandideerija peab olema mõne liikmesriigi kodanik
(erandiks on Ühendkuningriik, kes lubab Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida ka
teatavate Rahvaste Ühenduse riikide kodanikel), on muud tingimused riigiti erinevad. Ükski
isik ei tohi samadel valimistel kandideerida enamas kui ühes liikmesriigis (nõukogu direktiivi
93/109/EÜ artikkel 4). Enamikus riikides on valimistel kandideerimise vanuse alampiir 18
aastat. Erandid on Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Iirimaa, Läti, Leedu, Poola
ja Slovakkia (21), Rumeenia (23) ning Itaalia ja Kreeka (25).
E. Kandidaatide esitamine
Mõnes liikmesriigis (Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Kreeka, Madalmaad ja Rootsi)
võivad kandidaate esitada üksnes erakonnad ja poliitilised organisatsioonid. Kõikides teistes
liikmesriikides võib kandidaate üles seada tingimusel, et nad on kogunud nõutud arvu
toetusallkirju või valijaid. Mõnel puhul nõutakse ka tagatist. Euroopa Ülemkogu 28. juuni
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2013. aasta otsusega 2013/312/EL Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta
määratakse kindlaks, kuidas tuleb täita ELi lepingu artikli 14 lõikes 2 ette nähtud 751 kohta,
kohaldades iga liikmesriigi osakaalu puhul kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet (1.3.3.).
F. Valimiste päev
1976. aasta akti (mida on muudetud nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom) artiklite
10 ja 11 kohaselt toimuvad Euroopa Parlamendi valimised samas ajavahemikus, mis algab
neljapäeva hommikul ja lõpeb sellele järgneval pühapäeval. Täpse kuupäeva ja kellaajad määrab
kindlaks iga liikmesriik. Aastal 1976 määras nõukogu ühehäälselt pärast Euroopa Parlamendiga
konsulteerimist kindlaks 1979. aastal toimunud esimeste valimiste valimistähtaja. 1979. aastale
järgnenud valimised toimusid akti artiklis 5 osutatud viieaastase tähtaja viimase aasta vastavas
ajavahemikus (1.3.1).
Seoses 2014. aasta valimistega otsustas nõukogu 14. juunil 2013 viia algselt juunisse
kavandatud valimised läbi 22.–25. mail, et vältida valimiste langemist nelipühadeaegsele
puhkuseperioodile, kohaldades artikli 11 järgmist sätet: „Kui kõnealusel ajavahemikul ei
ole valimiste korraldamine […] võimalik, määrab nõukogu ühehäälselt pärast Euroopa
Parlamendiga konsulteerimist ning hiljemalt üks kuu enne artiklis 5 osutatud viieaastase tähtaja
lõppu teise valimistähtaja, mis ei ole rohkem kui kahe kuu võrra varasem või ühe kuu võrra
hilisem kui eelmise lõigu põhjal kindlaksmääratud ajavahemik.“ Järgnevad valimised toimuvad
viieaastase tähtaja viimase aasta vastavas ajavahemikus (1976. aasta akti artikkel 10).
G. Valijate võimalused muuta kandidaatide järjestust valimisnimekirjas
Enamikus liikmesriikides on valijal õigus anda oma hääled eelistuste järjekorras, et
muuta kandidaatide järjestust valimisnimekirjas. Üheksas liikmesriigis (Saksamaa, Hispaania,
Prantsusmaa, Kreeka, Portugal, Ühendkuningriik, Eesti, Ungari ja Rumeenia) on nimekirjad
aga lukus (st häälte andmise järjekord ei loe). Luksemburgis võivad valijad hääletada isegi
eri nimekirjades olevate kandidaatide poolt ning Rootsis võivad valijad kandidaatide nimesid
nimekirja juurde lisada või nimekirjast kustutada. Maltal, Iirimaal ja Põhja-Iirimaal järjestavad
valijad kandidaadid oma eelistuste järjekorras (üksiku ülekantava hääle süsteem).
H. Tulemuste kinnitamine ja valimiskampaaniat reguleerivad eeskirjad
Taanis ja Luksemburgis kinnitab valimistulemused riigi parlament. Sloveenias kinnitab Euroopa
Parlamendi liikmete valimise parlamendi alamkoda – riigikogu. Saksamaal avaldab lõplikud
tulemused riikliku valimiskomisjoni esimees hääletusele järgneval päeval. Austrias, Belgias,
Tšehhi Vabariigis, Eestis, Soomes, Itaalias, Iirimaal, Sloveenias ja Ühendkuningriigis teevad
seda kohtud ning see võimalus on ette nähtud ka Saksamaal, kui parlamendi otsus vaidlustatakse.
Hispaanias kinnitab valimistulemused Junta Electoral Central, Madalmaades, Portugalis ja
Rootsis täidab seda ülesannet vastav kinnitav komisjon.
Enamikus liikmesriikides kehtivad Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniate (lubatud
rahalised vahendid, eetriajad, küsitluste tulemuste avalikustamine) suhtes samad eeskirjad nagu
siseriiklike valimiste puhul.
Vastavalt kodukorra artiklile 4 ning 1976. aasta akti artiklitele 5 ja 13 valitakse EP liikmed
viieaastaseks ametiajaks. See tähtaeg algab pärast iga valimist toimuva esimese istungjärgu
avamisel. Pärast 2014. aasta valimisi avati esimene istungjärk teisipäeval, 1. juulil 2014.
I. Parlamendi ametiaja jooksul vabaks jäänud kohtade täitmine
Mõnes liikmesriigis (Austria, Taani, Soome, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Luksemburg,
Madalmaad, Portugal ja Ühendkuningriik) antakse vabanenud koht sama nimekirja esimesele
valimata jäänud kandidaadile (enne võidakse teha kohandusi, mis kajastavad eri kandidaatide

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.1.pdf
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kogutud häälte arvu). Belgias, Iirimaal, Saksamaal ja Rootsis asuvad vabaks jäänud kohtadele
asendusliikmed. Hispaanias ja Saksamaal võetakse asendusliikmete puudumisel arvesse
kandidaatide järjestust valimisnimekirjades. Kreekas antakse vabad kohad samas nimekirjas
olevatele asendusliikmetele ja kui asendusliikmeid on liiga vähe, korraldatakse järelvalimised.
Mõnes liikmesriigis (näiteks Austria) on Euroopa Parlamendi liikmetel lubatud Euroopa
Parlamenti naasta, kui nende lahkumispõhjus enam ei kehti.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Alates 1960. aastatest on Euroopa Parlament avaldanud korduvalt arvamust valimisõigusega
seotud küsimustes ja esitanud ettepanekuid vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 138.
Asjaolu, et Euroopa Parlamendi valimisteks ei ole tõeliselt ühtset menetlust, näitab, kui
raske on ühtlustada eri riikide tavasid. Amsterdami lepinguga loodud võimalus võtta vastu
ühised põhimõtted on aidanud neid raskusi vaid osaliselt ületada. ELi toimimise lepingu
artiklis 223 sätestatud eesmärki võtta vastu ühtne menetlus, milleks on vaja Euroopa
Parlamendi nõusolekut, ei ole veel saavutatud. Parlamendi pidevad jõupingutused ühist
valimismenetlust moderniseerida ja euroopalikuks muuta tõid 1997. aastal kaasa ühtse
valimismenetluse ettepaneku; selle põhisisu lisati nõukogu 2002. aasta otsusesse. Välja pakutud
Euroopa valimisringkonna (10% parlamendikohtade täitmiseks moodustataks üks Euroopa
valimisringkond) üle käib veel arutelu.
Euroopa Parlament võttis 22. novembril 2012. aastal vastu resolutsiooni, milles kutsutakse
Euroopa tasandi erakondi üles esitama kandidaate Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale,
et suurendada seeläbi nii parlamendi kui ka komisjoni poliitilist legitiimsust. See kord kehtestati
2014. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel ning esimest korda kandideerisid 2014. aasta
valimistel esikandidaadid. 2014. aasta valimiste tulemusel valiti üks neist kandidaatidest, Jean-
Claude Juncker, Euroopa Parlamendi poolt 22. oktoobril 2014. aastal Euroopa Komisjoni
presidendiks.
2003. aastal kehtestati Euroopa tasandi erakondade rahastamise süsteem, mis võimaldab ka
asutada poliitilisi sihtasutusi (1.3.3, ) ELi tasandil (22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL,
Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste
sihtasutuste põhikirja ning rahastamist).
Udo Bux
10/2017
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