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LYHYET PERUSTELUT

I. Komission ehdotuksen viitekehys

EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan mukaan "jokaisella unionin kansalaisella on 
äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, jossa hän asuu 
mutta jonka kansalainen hän ei ole, samoin edellytyksin kuin tuon jäsenvaltion omilla 
kansalaisilla". Tätä äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt on 
vahvistettu direktiivissä 93/109/EY.

Direktiivin tarkoituksena on taata kaikille unionin kansalaisille mahdollisuus osallistua 
Euroopan parlamentin vaaleihin, kannustaa kaikkia kansalaisia osallistumaan näihin vaaleihin 
ja varmistaa kaikille saman valtion asukkaille (kyseisen valtion tai muun valtion kansalainen) 
yhtäläiset vaalioikeudet1.

Direktiivissä säädetään, että kukaan ei voi äänestää useammin kuin kerran eikä olla 
ehdokkaana useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa samoissa Euroopan parlamentin 
vaaleissa (direktiivin 4 artikla)2.

Euroopan parlamentin kesäkuun 2004 vaaleista saatujen kokemusten perusteella komissio 
kuitenkin katsoi, että järjestelyä on mahdollista yksinkertaistaa ja teki näin ollen tämän 
direktiiviehdotuksen. Siinä poistetaan jäsenvaltioiden tietojenvaihtovelvoite (13 artikla), 
vahvistetaan säännöksiä, jotka liittyvät ilmoituksiin sisältyvistä virheellisyyksistä määrättäviin 
seuraamuksiin (13 artikla), ja poistetaan ehdokkaiden velvollisuus esittää todistus 
vaalikelpoisuudesta (6 ja 10 artikla).

II. Direktiivin soveltamisala

Direktiivi koskee vain unionin kansalaisia, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he 
eivät ole. 
Näin ollen direktiivissä ei käsitellä asioita, jotka koskevat:

– kaksoiskansalaisuutta
– kolmansien valtioiden kansalaisia.

1. Kaksoiskansalaisuuteen liittyvät seikat

Euroopan parlamentin vuoden 2004 vaaleja koskeneessa tiedonannossa3 komissio viittasi 
ongelmiin, joita voi liittyä kaksoiskansalaisuuteen tai moninkertaiseen kansalaisuuteen 
(useamman kuin yhden jäsenvaltion kansalaisuus). Tässä tapauksessa on mahdotonta 
varmistaa, ettei kansalainen äänestä useammin kuin kerran, mikä on vastoin edustajien 
valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 
annetun säädöksen 8 artiklan säännöksiä.

  
1 SEC(2006)1647.
2 Myös edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 
annetun säädöksen 8 artikla.
3 KOM(2006)0790.
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Asia ei kuulu direktiivin 93/109/EY soveltamisalaan, mutta antaa mahdollisuuden äänestää 
useammin kuin kerran, minkä vuoksi komission olisi tutkittava mahdollisuuksia välttää 
tällaisten tilanteiden syntyminen.

2. Kolmansien valtioiden kansalaiset

Direktiivi koskee vain unionin kansalaisia, eikä se näin ollen säätele kolmansien valtioiden 
kansalaisten mahdollista osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin. On kuitenkin syytä 
mainita, miten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on tässä asiassa viime 
aikoina kehittynyt. Tuomioistuimelta on nimittäin pyydetty vastausta siihen, voiko jäsenvaltio 
perustellusti ulottaa oikeuden äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa kolmansien valtioiden 
kansalaisiin, tässä tapauksessa tietyt perusteet täyttäviin Kansainyhteisön kansalaisiin 
("qualifying Commonwealth citizens"), jotka asuvat Euroopan alueella, tässä tapauksessa 
Gibraltarissa.

Tuomioistuin muistuttaa 12. syyskuuta 2006 antamassaan tuomiossa1, ettei EY 190 artiklassa 
eikä vuonna 1976 annetussa säädöksessä nimenomaisesti ja täsmällisesti ilmaista, kenellä on 
äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa2 ja että vuoden 1976 säädöksen 
8 artiklassa puolestaan todetaan, että vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa kansallisten 
säännösten mukaan3. Tuomioistuin toteaa, että "sen määrittäminen, kenellä on äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa, kuuluu kunkin jäsenvaltion toimivaltaan, 
jota on käytettävä yhteisön oikeutta noudattaen, ja että EY 189, EY 190, EY 17 ja EY 19 
artikla eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltiot antavat tämän äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden tietyille henkilöille, joilla on niihin läheinen side mutta jotka eivät ole 
niiden omia kansalaisia tai niiden alueella asuvia unionin kansalaisia". Tuomiossa siis 
korostetaan, että kolmansien valtioiden kansalaisilla voi olla oikeus äänestää ja olla ehdolla 
Euroopan parlamentin vaaleissa mutta että jäsenvaltiot päättävät itse myöntävätkö ne heille 
nämä oikeudet vai eivät.

III. Valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa komission pyrkimystä yksinkertaistaa menettelyjä, joita sovelletaan 
Euroopan kansalaisiin, jotka haluavat äänestää tai pyrkiä ehdokkaaksi vaaleissa 
asuinvaltiossaan.

Direktiivi on hyödyllinen ja tarpeellinen siinä mielessä, että se auttaa osaltaan eurooppalaisen 
poliittisen yhteisön perustamisessa. Valitettavasti Euroopan unionin nykyisessä poliittisessa 
tilanteessa ei ole mahdollista luoda yhtenäistä vaalijärjestelmää. Komission olisi kuitenkin 
aiheellista tehdä Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaalien jälkeen tällainen ehdotus, jota 
neuvosto ja parlamentti voisivat sen jälkeen käsitellä.

Valmistelijan esittämien muiden tarkistusten tarkoituksena on varmistaa, että unionin 
kansalaisiin, jotka äänestävät asuinvaltiossaan, sovelletaan samoja äänestämistä ja 
vaalikelpoisuutta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin, 

  
1 Asia C-145/04 Espanjan kuningaskunta vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta.
2 Tuomion 70 kohta.
3 Tuomion 69 kohta.
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sekä helpottaa direktiivin käytännön täytäntöönpanoa.
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN -1 A KAPPALE (uusi)

(-1 a) On välttämätöntä, että unionin 
kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, 
jonka kansalaisia he eivät ole, taataan 
tehokkaasti ja käytännöllisesti 
mahdollisuus käyttää täysimääräisesti 
poliittisia oikeuksiaan, joista yksi 
tärkeimmistä on äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin 
vaaleissa heidän asuinvaltiossaan.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN -1 B KAPPALE (uusi)

(-1 b) On valitettavaa, että Euroopan 
parlamentin vaalit eivät ole todelliset 
eurooppalaiset vaalit vaan riippuvat 
27 erilaisesta vaalijärjestelmästä, koska 
yhteistä vaalilakia ei ole olemassa.
Tilannetta ei valitettavasti voi korjata 
nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Tämän direktiivin soveltamisalaan ja 
yhteisön tämänhetkiseen toimivaltaan ei 
kuulu kolmansien valtioiden kansalaisten 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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osallistumista asuinvaltionsa vaaleihin 
koskevien sääntöjen vahvistaminen.

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

3 artikla (direktiivi 93/109/EY)

(1 a) Korvataan 3 artikla seuraavasti:
"Kaikilla, jotka määräpäivänä
a) ovat unionin kansalaisia EY:n 
perustamissopimuksen 8 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan mukaisesti 
ja jotka
b) eivät ole asuinvaltion kansalaisia, mutta 
täyttävät muuten asuinvaltion laissa 
säädetyt kyseisen valtion kansalaisten 
äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevat 
edellytykset, 
on äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
asuinvaltiossa Euroopan parlamentin 
vaalien aikana samojen yksityiskohtaisten 
sääntöjen mukaisesti kuin kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisilla, jolleivät he ole 
6 tai 7 artiklan mukaan menettäneet näitä 
oikeuksia.
Jos asuinvaltion kansalaisilta edellytetään 
vaalikelpoisuutta varten, että he ovat olleet 
kyseisen valtion kansalaisia tietyn 
vähimmäisajan, pidetään tätä edellytystä 
täytettynä unionin kansalaisten osalta, kun 
he ovat olleet jonkun jäsenvaltion 
kansalaisia samanpituisen ajan.

Perustelu

Tietyn jäsenvaltion kansalaisille tarjotut äänestämismenettelyt (etä-äänestys, 
valtakirjaäänestys, jne.) olisi tarjottava myös EU-valitsijoille.
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Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

6 artiklan 3 kohta (direktiivi 93/109/EY)

"3. Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa 
asuinvaltion on annettava kotivaltiolle tieto 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoituksesta. Tätä varten on toimitettava 
hyvissä ajoin ja asianmukaisella tavalla 
asiaan liittyvät tiedot, jotka ovat yleensä 
saatavilla kotivaltiossa; kyseeseen tulevat 
ainoastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman 
tarpeellisia tämän artiklan täytäntöönpanon 
kannalta, ja tietoja voidaan käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Jos 
toimitetut tiedot mitätöivät ilmoituksessa 
olevat tiedot, asuinvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimet estääkseen asianomaista 
henkilöä asettumasta ehdokkaaksi."

"3. Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa 
asuinvaltion on annettava kotivaltiolle tieto 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoituksesta välittämällä sille 10 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu lomake. Tätä varten 
on toimitettava hyvissä ajoin ja 
asianmukaisella tavalla asiaan liittyvät 
tiedot, jotka ovat yleensä saatavilla 
kotivaltiossa; kyseeseen tulevat ainoastaan 
tiedot, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia 
tämän artiklan täytäntöönpanon kannalta, ja 
tietoja voidaan käyttää ainoastaan tähän 
tarkoitukseen. Jos toimitetut tiedot 
mitätöivät ilmoituksessa olevat tiedot, 
asuinvaltion on toteutettava tarvittavat 
toimet estääkseen asianomaista henkilöä 
asettumasta ehdokkaaksi."

Perustelu

Muodollinen ilmoitus, joka mainitaan 10 artiklassa, on lähetettävä kotivaltiolle. 
Jäsenvaltioiden on helpompi käsitellä näitä ilmoituksia, jos ne ovat vakiomuotoisia.

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ja C ALAKOHTA

10 artikla 2 kohta (direktiivi 93/109/EY)

(b) poistetaan 2 kohta; (b) korvataan 2 kohta seuraavasti:
"Tämä muodollinen ilmoitus tehdään 
liitteessä I olevalla lomakkeella."

(c) numeroidaan 3 kohta uudelleen 
2 kohdaksi.

Perustelu

Muodollinen ilmoitus, joka mainitaan 10 artiklassa, on lähetettävä kotivaltiolle. 
Jäsenvaltioiden on helpompi käsitellä näitä ilmoituksia, jos ne ovat vakiomuotoisia.
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Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
12 artikla (direktiivi 93/109/EY)

(3 a) Lisätään 12 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
"EU-valitsijoihin on sovellettava samoja 
äänioikeuden käyttöä koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä kuin asuinvaltion 
kansalaisiin."

Perustelu

Tietyn jäsenvaltion kansalaisille tarjotut äänestämismenettelyt (etä-äänestys, 
valtakirjaäänestys, jne.) olisi tarjottava myös EU-valitsijoille.

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

15 a artikla (uusi) (direktiivi 93/109/EY)

(4 a) Lisätään 15 a artikla IV lukuun 
seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kuuden kuukauden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta tästä 
direktiivistä johtuvien velvoitteiden 
soveltamisesta vastaava vaaliviranomainen. 
Komissio välittää nämä tiedot kaikille 
jäsenvaltioille."

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

16 artikla (direktiivi 93/109/EY)

Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen perusteella Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta vuoden 2009 
Euroopan parlamentin vaaleissa, ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksen tämän direktiivin 
muuttamisesta. Kyseisessä kertomuksessa 
analysoidaan erityisesti 4 ja 13 artiklan 
soveltamista.

Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen perusteella Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta vuoden 2009 
Euroopan parlamentin vaaleissa. Näiden 
tietojen perusteella komissio laatii 
ehdotuksen yhteisestä vaalijärjestelmästä 
vuoden 2014 Euroopan parlamentin 
vaaleja varten.
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Ensimmäistä kohtaa sovellettaessa 
jäsenvaltioiden on vaalien jälkeen 
yhteistyössä tarkistettava, esiintyykö 
useammin kuin kerran tapahtuvaa 
äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista;
näissä tarkistuksissa ja todentamisissa 
voidaan keskittyä tilanteisiin, joissa 
useammin kuin kerran äänestäminen tai 
ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä."

Jäsenvaltioiden on vaalien jälkeen 
yhteistyössä tarkistettava, esiintyykö 
useammin kuin kerran tapahtuvaa 
äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista;
näissä tarkistuksissa ja todentamisissa 
voidaan keskittyä tilanteisiin, joissa 
useammin kuin kerran äänestäminen tai 
ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä."

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)
Liite I (uusi) (direktiivi 93/109/EC)

(5 a) Lisätään liite I seuraavasti:

Perustelu

Muodollinen ilmoitus, joka koskee Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaaksi asettuvia 
unionin kansalaisia, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole.
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Asuinvaltio: ______________
Kotivaltio: ______________

Euroopan parlamentin vaaleissa muussa jäsenvaltiossa kuin valtiossa, jonka kansalainen 
henkilö on, ehdokkaaksi asettuvia koskeva ilmoitus

__________________
Minä allekirjoittanut 

Sukunimi: ______________ 
Etunimi: ______________ 
Syntymäaika: ______________ 
Syntymäpaikka: ______________ 
Kansalaisuus: ______________ 
Henkilötodistuksen/passin numero: ______________  

Myöntämispäivä: ___________ 
Myöntämispaikka: ___________

Osoite asuinvaltiossa:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

ilmoitan, että 

en ole ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa muussa jäsenvaltiossa kuin edellä 
mainitussa asuinvaltiossani

en ole menettänyt vaalikelpoisuuttani edellä mainitussa kotivaltiossani.

Paikkakunta, jossa minut on viimeksi merkitty vaaliluetteloon __________________ssa 
(kotijäsenvaltio):
__________________________________________ 

Olen tietoinen siitä, että tässä ilmoituksessa mahdollisesti olevista virheellisyyksistä voidaan 
langettaa seuraamus asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Tehty _______________ (paikka) _______________ (pvm)

Allekirjoitus:
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