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Poliitiline taust1.

EÜ asutamislepingus (artiklid 17–22) sätestatud Euroopa Liidu kodakondsusest 
tulenevate õiguste kohaselt võivad kodanikud, kelle päritoluliikmesriik ja 
elukohaliikmesriik on erinevad, valida, kummas liikmesriigis Euroopa Parlamendi (EP) 
valimistel osaleda. EP valimistel osalemine tähendab nii õigust hääletada kui ka õigust 
oma kandidatuuri üles seada. Põhimõtted, mis käsitlevad hääletamist ja kandideerimist 
liikmesriigis, mille kodakondsust ELi kodanikul ei ole, on sätestatud direktiivis 
93/109/EÜ. Keegi ei tohi samadel EP valimistel hääletada rohkem kui üks kord ega 
kandideerida kahes riigis (direktiivi artikkel 4). 

Direktiiv 93/109/EÜ võeti vastu ajal, mil EL koosnes vaid 12 liikmesriigist. Käesolev 
mõju hindamine algatati selleks, et saada täiendavat teavet probleemide kohta, mis on 
tuvastatud pärast direktiivi vastuvõtmist, ja pakkuda välja võimalikke lahendusi 
probleemidele, mis seonduvad ELi laienemise järgsete 27 liikmesriigi osavõtul 
toimuvate valimistega, pidades silmas, et liikmesriikide valimissüsteemide erinevuste 
jätkuv süvenemine toob tuvastatud probleemid veelgi teravamalt esile.

Poliitilised eesmärgid2.

Direktiivis 93/109/EÜ on esitatud järgmised poliitilised eesmärgid:

Üldised eesmärgid:

Kõigi Euroopa Liidu kodanike EP valimistel osalemise tagamine.•

Kõigi Euroopa Liidu kodanike EP valimistel osalema õhutamine.•

Võrdsete võimaluste tagamine valimisõiguse kasutamisel•
(mittediskrimineerimise põhimõte), nii et ELi kodanikel oleksid 
elukohaliikmesriigis samad valmisõigused, mis selle riigi kodanikel.

Konkreetsemad eesmärgid:

Topelthääletamise vältimine EP valimistel.•

Topeltkandideerimise vältimine EP valimistel.•

Takistuste vähendamine nende ELi kodanike jaoks, kes soovivad seada oma •
kandidatuuri EP valimistel üles oma elukohaliikmesriigis.

Praeguse topelthääletamise ja topeltkandideerimise vältimise süsteemi puudused3.

Valmisaktiivsus ja topelthääletamine

2004. aasta EP valimiste ajal viibis 25 ELi liikmesriigis üle 5,5 miljoni valimisealise 
muu ELi liikmesriigi kodaniku.
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2004. aasta EP valimistel oli keskmine valimisaktiivsus 45,7%. Muu ELi liikmesriigi 
kodanike valimisaktiivsus oli madalam – neis kuues riigis, kus andmed (või 
hinnangulised andmed) kõnealuste kodanike osalemise kohta olid kättesaadavad, oli 
nende keskmine valimisaktiivsus 19,6%. 

Praktilised probleemid seoses praeguse teabevahetussüsteemiga

Direktiiviga 93/109/EÜ kehtestati kaks moodust topelthääletamise ja 
topeltkandideerimise vältimiseks. Esiteks peaksid muu ELi liikmesriigi kodanikud 
esitama ametliku avalduse selle kohta, et nad kasutavad hääleõigust või 
kandideerimisõigust ainult elukohaliikmesriigis, ja teiseks on liikmesriigid kohustatud 
vahetama teavet teiste liikmesriikide kodanike kohta, kes on kantud valijate registrisse 
või on seadnud oma kandidatuuri üles, ja võtma asjakohased meetmed tagamaks, et 
nende kodanikud ei hääleta topelt ega kandideeri rohkem kui ühes liikmesriigis. Sel 
eesmärgil seati sisse liikmesriikidevaheline teabevahetussüsteem. Seda on kasutatud 
kolmedel EP valimistel aastatel 1994, 1999 ja 2004. 

Teabevahetussüsteemi peamised puudused on järgmised: saadud teave ei ole piisav 
isiku olemasolevates riiklikes registrites identifitseerimiseks; probleemid nimede 
transliteratsiooniga; teave saabub nii hilja, et seda ei ole enam võimalik töödelda; 
teabe edastamise vorm erineb (nt kasutatakse paberkandjaid, diskette, CD-ROMe), 
mis ei võimalda andmete automaatset töötlemist. Lisaks sellele on süsteemi tõttu väike 
arv kodanikke hääleõigusest ilma jäänud. Ka ei ole võimalik teada saada, kas süsteem 
on vähendanud topelthääletamist. 2004. aastal tuvastati topelthääletamise juhtumeid 
kahes liikmesriigis: 4 juhtumit Luksemburgis ja ligikaudu 120 juhtumit Saksamaal. 

Üldiselt peavad liikmesriigid süsteemi koormavaks ja ebatõhusaks.

Enamik probleeme tulenevad liikmesriikide ühtlustamata valimissüsteemide 
erinevustest ning sellest, kuidas riiklikke registreid liikmesriikides töödeldakse ja
milline teave neis registrites sisaldub. See on üks peamisi asjaolusid, mis takistab kiiret 
ja tõhusat teabevahetust muu ELi liikmesriigi kodanikest hääletajate kohta.

15 liikmesriiki esitasid hinnangud vahendite kohta, mis eraldati teabevahetussüsteemile 
seoses 2004. aasta valimistega. Ainuüksi kõnealuste liikmesriikide hinnangulised kulud 
moodustasid 981 000 eurot. Suur osa süsteemi kuludest on põhjustatud 
ebaadekvaatse teabe vahetamisest. Kui süsteem jääb selliseks, nagu ta on, siis muu 
ELi liikmesriigi kodanike arvu suurenemise ja ELi laienemise tõttu kulud tõenäoliselt 
suurenevad.

Mõju hindamise raames väljatöötatud mitmetest valikutest peetakse topelthääletamise 
ja topeltkandideerimise vältimisel kõige asjakohasemateks järgmisi:

1. poliitiline valik – praeguse olukorra säilitamine

Praegust süsteemi ei muudeta, st säilitatakse järgmised meetmed:

Praegune teabevahetussüsteem liikmesriikide vahel. Kõnealuse süsteemi raames •
vastutab elukohaliikmesriik selles riigis hääletamiseks registreerivaid (või 
kandideerivaid) muu ELi liikmesriigi kodanikke käsitleva teabe edastamise eest 



ET 5 ET

päritoluliikmesriigile, kes seejärel kustutab kodaniku oma valijate registrist, et 
vältida topelthääletamist. Komisjon on koos liikmesriikidega koostanud suunised 
selle kohta, millist teavet ja kuidas tuleb vahetada. 

Muu ELi liikmesriigi kodaniku ametlik avaldus, mille nad esitavad •
hääletamiseks registreerimisel või elukohaliikmesriigis kandideerimistaotluse 
esitamisel; kõnealuses avalduses märgitakse, et kodanik kasutab oma 
hääletamisõigust ainult elukohaliikmesriigis ja mitte päritoluliikmesriigis (direktiivi 
93/109/EÜ artiklid 9 ja 10) ning registreerib ennast kandideerimiseks ainult 
elukohaliikmesriigis (artikkel 10).

2. poliitiline valik – praeguse teabevahetussüsteemi kaotamine, säilitades samal ajal 
topelthääletamisest ja topeltkandideerimisest hoidumise avalduse ning kehtestades 
kriminaalkaristused ja järelkontrolli

Kõnealune poliitiline valik tähendaks direktiivi 93/109/EÜ järgmiste muudatuste 
tegemist:

praeguse teabevahetussüsteemi kaotamine, säilitades samal ajal nõude, mille •
kohaselt muu ELi liikmesriigi kodanikud peavad tegema avalduse selle kohta, et 
nad ei hääleta ega kandideeri samadel EP valimistel kahes liikmesriigis;

topelthääletamise eest karistuste kehtestamine;•

järelkontrolli kehtestamine, et kontrollida, kas topelthääletamist on esinenud. •

3. poliitiline valik – praeguse teabevahetussüsteemi parandamine

Selle poliitilise valiku korral võiks praegust teabevahetussüsteemi haldus- ja 
operatiivsete menetluste osas järgmiselt parandada, et tagada selle ühtsus kogu ELis:

kehtestada teabevahetuseks kõigile ühine, ühtlustatud tähtaeg; •

kohandada juba kehtestatud vahetatava teabe vormi selliselt, et see võimaldaks •
kõigil liikmesriikidel saada kogu teave, mis on neile vajalik oma kodanike 
identifitseerimiseks;

näha ette, et kogu teave peab edastatama elektrooniliselt ühe kindla vahendi abil, •
mis võimaldab kogu teavet automaatselt töödelda; 

võtta kasutusse kreeka tähestik ja kirillitsa;•

liikmesriikidel tuleks kodanikke nõuetekohaselt teavitada sellest, et nad on valijate •
registrist kustutatud.

Liikmesriigid peaksid süsteemi rakendama tõenäoliselt komiteemenetluse kohaselt 
vastuvõetava komisjoni otsuse alusel.
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4. poliitiline valik – EP valijate registri väljatöötamine

Kõnealune poliitiline valik tähendaks kõigi liikmesriikide (EP valimiste) valijate 
registrite ühendamist üheks EP valijate registriks, mis oleks kõigi liikmesriikide jaoks 
ühine. Alamvalikuks oleks siin riiklike registrite töötlemise meetodite ja neis sisalduva 
teabe täielik ühtlustamine. Liikmeriigid jagaksid omavahel teavet valijate registri 
kohta.

Lisaks direktiivi 93/109/EÜ muutmisele oleks selle poliitilise valiku korral vaja muuta 
ka valimisi käsitlevat 1976. aasta akti (lisatud otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, 
Euratom).

Poliitiliste valikute hindamine

Topelthääletamise ja topeltkandideerimise vältimise süsteemi parandamise poliitiliste valikute hindamine
Saavutatav eesmärk/ lahendatav probleem Poliitilised valikud (oodatav mõju, hinnatuna skaalal – (ei aita eesmärgi saavutamisele üldse 

kaasa) kuni √√√√√ (eesmärgi täielik saavutamine))
1. PV: praeguse 
olukorra säilitamine

2. PV: praeguse 
teabevahetus-
süsteemi kaotamine

3. PV: praeguse 
süsteemi 
parandamine

4. PV: EP valijate 
registri väljatöötamine

Topelthääletamise vältimine EP valimistel √√√ √√√√ √√√√ √√√√
Topeltkandideerimise vältimineEP 
valimistel

√√√ √√√√ √√√√ √√√√
Kõigi ELi kodanike EP valimistel osalemise 
tagamine

√√ √√√√ √√√√ √√√√
Kõigi ELi kodanike EP valimistel osalema 
õhutamine

√√ √√ √√ √√√
Võrdsete võimaluste tagamine 
valimisõiguse kasutamisel 
(mittediskrimineerimise põhimõte), nii et ELi 
kodanikel oleksid elukohaliikmesriigis samad 
valmisõigused, mis selle riigi kodanikel

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Põhiõigused
• Õigus EP valimistel hääletada ja 

kandideerida (art 39)
√√√ √√√ √√√√ √√√√√

• Isikuandmete kaitse (art 8) √ √√√ √ √√√
Praeguse olukorra säilitamisega seotud 
kulud
+ Kulud on praeguse olukorra säilitamise 
kuludest suuremad, 0 samad; – väiksemad.

0 – 0 +

Eelistatud valik

Poliitiliste valikute hindamise ja võrdlemise tulemusel sellest seisukohast, mil määral 
nad täidavad poliitilisi eesmärke, aitavad kaasa põhiõiguste kaitsele, millised on 
liikmesriikide ja huvirühmade arvamused, otstarbekus ja kulud, on eelistatud poliitiline 
valik, mis aitab kõrvaldada topelthääletamise ja -kandideerimise vältimise süsteemi 
puudused, poliitiline valik number 2 – praeguse teabevahetussüsteemi tühistamine, 
säilitades samal ajal topelthääletamisest hoidumise avalduse ning kehtestades 
karistused ja järelkontrolli. Selle tulemusel kaoks oht, et kodanikud kustutatakse 
ekslikult valijate registrist või et neid ei teavitata sellest, et nad on valijate registrist 
kustutatud, mille tagajärjel nad ei saa hääletada. Hoitakse kokku liikmesriikide vahel 
teabe vahetamise kulud. Karistus topelthääletamise eest hoiab tõenäoliselt 
topelthääletamise ära. 
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Tuleb kontrollida, kas on esinenud muu ELi liikmesriigi kodanike topelthääletamise 
juhtumeid. Kõigi hääletajate nimesid ja andmeid sisaldavate elektrooniliste registrite 
pidamise korral on see protsess tehniliselt lihtne. Siiski ei pea kõik liikmesriigid praegu 
selliseid elektroonilisi registreid.

Esialgse analüüsi põhjal on ebatõenäoline, et kuluefektiivse auditeerimissüsteemi saaks 
rakendada enne 2009. aastat. Siiski on küllaltki tõenäoline, et seda saaks teha 
järgmistel valimistel. Auditeerimissüsteemi asemel võiks 2009. aastaks kehtestada 
ennetusmeetmed, nagu avalikkuse teavitamine uuest topelthääletamise eest 
rakendatavast karistusest ja "kerged" järelkontrolli süsteemid, mille puhul kontrolli 
rakendatakse olukordades, kus topelthääletamine võib olla tõenäoline. Tuleks 
rõhutada, et puuduvad tõendid selle kohta, et eelnevatel EP valimistel oleks
topelthääletamine olnud laialt levinud. 

Suur halduskoormus muu ELi liikmesriigi kodanike jaoks EP valimistel4.

2004. aastal oli EP valimistel kokku 8 974 kandidaati. Neist 8 917 kandideerisid oma 
päritoluriigis ja ainult 57 olid muu ELi liikmesriigi kodanikud.

On tõendeid selle kohta, et muu ELi liikmesriigi kodanikest kandidaatide arv oleks 
olnud suurem, kui kandidaatidel ei oleks olnud kohustust tõendada päritoluliikmesriigi 
pädeva ametiasutuse väljaantud tõendiga, et neilt ei ole kandideerimisõigust ära 
võetud. Kolm riiki on andnud teada mitmetest selle kohustusega seotud raskustest, 
mille tulemusel muu ELi liikmesriigi kodanikud ei saanud elukohaliikmesriigis 
kandideerimise õigust kasutada. Seega on praegusel tõendi esitamise kohustusel olnud 
negatiivne mõju muu ELi liikmesriigi kodanike kandideerimisele nende 
elukohaliikmesriigis. 

Suur halduskoormus

Mõnes liikmesriigis ei ole selgelt määratletud ega reguleeritud, milline riigi 
ametiasutus on pädev andma välja kohustuslikku tõendit, mille ELi kodanikud peavad 
praegu oma päritoluliikmesriigist saama, et tõendada oma kandideerimisõigust, kui 
nad registreerivad ennast oma elukohaliikmesriigis EP valimiste kandidaadina. 
Vestlused muu ELi liikmesriigi kodanikest kandidaatidega kinnitavad, et asjaomase 
päritoluliikmesriigi pädeva ametiasutusega ühendusevõtmisel ja temalt õigeaegselt 
asjaomase tõendi saamisel esineb probleeme.

Mõju hindamise raames väljatöötatud mitmetest valikutest loetakse topelthääletamise 
ja topeltkandideerimise vältimiseks kõige asjakohasemateks järgmisi:

1. poliitiline valik – praeguse olukorra säilitamine

Taotluse esitamisel kandideerimiseks EP valimistel elukohaliikmesriigis muutusi ei 
tehta; ELi kodanikud peavad esitama oma päritoluliikmesriigist saadud tõendi (artiklid 
6 ja 10). 

2. poliitiline valik – praeguse süsteemi parandamine

Kõnealune poliitiline valik tähendaks näiteks kogu ELi hõlmava teavituskampaania 
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väljatöötamist, mille raames avaldatakse loetelu kõigist ametiasutustest, kes on 
pädevad kandideerimisõiguse tõendit välja andma kodanikele, kes soovivad 
kandideerida oma elukohaliikmesriigis.

3. poliitiline valik – kaotada kandidaatide kohustus tõendada päritoluliikmesriigi 
pädeva ametiasutuse väljaantud tõendiga, et neilt ei ole kandideerimisõigust ära 
võetud, ning asendada see vastavasisulise märkuse lisamisega ametlikku avaldusse, 
mille kandidaadid peavad esitama praeguse artikli 10 lõike 1 alusel.

Lisaks uue märkuse lisamisele avaldusse, mille kandidaadid peavad esitama, antakse 
selle poliitilise valikuga elukohaliikmesriikidele ka võimalus kontrollida, ega 
asjaomaselt kodanikult ei ole kandideerimisõigust ära võetud, teatades kõnealusest 
avaldusest päritoluliikmesriigile.

Poliitiliste valikute hindamine

1. PV: praeguse olukorra
säilitamine

2. PV: praeguse süsteemi 
täpsustamine

3. PV: kandidaatide tõendi 
esitamise kohustuse kaotamine

Takistuste vähendamine ELi kodanike 
jaoks, kes soovivad kandideerida EP 
valimistel oma elukohaliikmesriigis

√ √√√ √√√√

Kõigi ELi kodanike EP valimistel 
osalemise tagamine

√ √√ √√√

Kõigi ELi kodanike EP valimistel 
osalema õhutamine

√ √√ √√√

Võrdsete võimaluste tagamine 
valimisõiguse kasutamisel 
(mittediskrimineerimise põhimõte), nii et 
ELi kodanikel oleksid 
elukohaliikmesriigis samad 
valmisõigused, mis selle riigi kodanikel

√ √ √√

• Õigus EP valimistel hääletada ja
kandideerida (art 39)

- √√√ √√√√

• Isikuandmete kaitse (art 8) √√√√√ √√√√√ √√
Praeguse olukorra säilitamisega seotud
kulud
+ Kulud on praeguse olukorra 
säilitamise kuludest suuremad, 0 samad; 
– väiksemad.

Põhiõigused

0 + 0

Muu ELi liikmesriigi kodanikest EP valimiste kandidaatide suure halduskoormuse vähendamise poliitiliste valikute 
hindamine

Saavutatav eesmärk/ lahendatav
probleem

Poliitilised valikud
(oodatav mõju, hinnatuna skaalal – (ei aita eesmärgi saavutamisele üldse kaasa) kuni √√√√√ 

(eesmärgi täielik saavutamine))

Eelistatud valik

Muu ELi liikmesriigi kodanikest EP valimiste kandidaatide suure halduskoormuse 
vähendamiseks on eelistatud 3. poliitiline valik – kaotada kandidaatide kohustus 
tõendada päritoluliikmesriigi pädeva ametiasutuse väljaantud tõendiga, et neilt ei ole 
kandideerimisõigust ära võetud, ning asendada see vastavasisulise märkuse lisamisega 
ametlikku avaldusse, mille kandidaadid peavad esitama praeguse artikli 10 lõike 1 
alusel.

Selle poliitilise valiku tulemusena takistused muu ELi liikmesriigi kodanikest 
kandidaatide jaoks suurel määral vähenevad, sest nad peavad esitama üksnes ametliku 
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avalduse (ja mitte ametiasutuse tõendi). 

Liikmesriikidel oleks võimalik kontrollida ametliku avalduse õigsust, teavitades sellest 
päritoluliikmesriiki. Eelistatud valiku kulu ühiskonna jaoks oleks väga väike.

Subsidiaarsus, proporttsionaalsus ja ELi lisaväärtus5.

Eelistatud poliitilise valikuga praeguse teabevahetussüsteemi puuduste kõrvaldamiseks 
ei kaasneks liikmesriikide valimissüsteeme ühtlustavaid meetmeid ega eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale minevaid ühismeetmeid. Kuna probleem, st 
asjaolu, et kodanikel ei ole lubatud hääletada ega kandideerida EP valimistel rohkem 
kui ühes ELi liikmesriigis, on oma laadilt riikidevaheline, siis on vajalik 
liikmesriikidevaheline koostöö. 

Nõue mitte rakendada liikmesriikide valimissüsteeme ühtlustavaid meetmeid ega 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale minevaid ühismeetmeid on täidetud 
ka poliitilise valiku korral, mis on eelistatud võimalike kandidaatide suure 
halduskoormuse vähendamiseks. Muu ELi liikmesriigi kodanike avalduste 
kontrollimise võimaluse ettenägemine oleks oluline selle tagamiseks, et ükski kodanik, 
kes ühes liikmesriigis on tunnistatud mitte kandideerimisõiguslikuks, ei saaks 
kandideerida teises liikmesriigis. 

ELi meetmete puudumine kahjustaks märkimisväärselt nende ELi kodanike õigustatud 
huve, kes õigustatult ootavad, et keegi ei saa valimissüsteemi ära kasutada, hääletades 
samadel EP valimistel rohkem kui ühe korra või kandideerides ühes liikmesriigis 
vaatamata sellele, et temalt on teises liikmesriigis kandideerimisõigus ära võetud. 
Eelistatud poliitiline valik oleks seepärast kooskõlas ELi kohustusega seista kodanike 
põhiõiguste eest ja tagada nende kaitse. Ühismeede vastab seega mõlema eelistatud 
valiku puhul nii Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele 
kui ka Euroopa Ühenduse asutamiselepingu artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõttele. 


