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1. Tausta

EY:n perustamissopimuksen 17–22 artiklassa määrätään unionin kansalaisten 
vaalioikeuksista. Näiden määräysten mukaan EU-kansalaiset voivat osallistua 
Euroopan parlamentin vaaleihin joko kotivaltiossaan tai asuinvaltiossaan, jos se ei ole 
sama kuin kotivaltio. Euroopan parlamentin vaaleihin voi osallistua sekä äänestämällä
että asettumalla ehdokkaaksi. EU-kansalaisen oikeudesta äänestää ja asettua 
ehdokkaaksi jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän ei ole, säädetään direktiivissä
93/109/EY. Kukaan ei saa äänestää eikä asettua ehdokkaaksi useammin kuin kerran 
samoissa Euroopan parlamentin vaaleissa (direktiivin 4 artikla). 

Kun direktiivi 93/109/EY annettiin, EU:ssa oli ainoastaan 12 jäsenvaltiota. Tämän 
vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on hankkia lisätietoja direktiivin voimaantulon 
jälkeen havaituista ongelmista sekä ehdottaa ratkaisuja, joilla voidaan varautua 
tulevaan 27 jäsenvaltion unioniin. Nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden 
vaalijärjestelmien moninaisuus pahentaa entisestään nykyisiä ongelmia.

2. Poliittiset tavoitteet

Direktiivillä 93/109/EY on seuraavat tavoitteet:

Yleistavoitteet:

Annetaan kaikille EU-kansalaisille mahdollisuus osallistua Euroopan •
parlamentin vaaleihin.

Kannustetaan kaikkia EU-kansalaisia osallistumaan Euroopan parlamentin •
vaaleihin.

Varmistetaan EU-kansalaisille yhtäläiset vaalioikeudet•
(syrjimättömyysperiaate), jotta henkilöllä on asuinvaltiossaan samat vaalioikeudet 
kuin kyseisen maan kansalaisilla.

Erityistavoitteet:

Estetään äänestäminen useammin kuin kerran samoissa Euroopan parlamentin •
vaaleissa.

Estetään asettuminen ehdokkaaksi useammin kuin kerran samoissa Euroopan •
parlamentin vaaleissa.

Vähennetään esteitä, jotka haittaavat EU-kansalaisten asettumista •
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa asuinvaltiossaan, jonka kansalaisia 
he eivät ole.
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3. Puutteet nykyisessä järjestelmässä, jolla estetään äänestäminen ja asettuminen 
ehdokkaaksi useammin kuin kerran samoissa vaaleissa

Vaaleihin osallistuminen ja äänestäminen useammin kuin kerran

Vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaalien aikaan EU:n 25 jäsenvaltiossa oli yli 
5,5 miljoonaa äänestysikäistä henkilöä, jotka eivät asuneet kotivaltiossaan.

Keskimääräinen äänestysprosentti oli vuoden 2004 vaaleissa 45,7. Jäsenvaltioissa 
asuvien muiden EU-maiden kansalaisten äänestysaktiivisuus oli vähäisempää: niissä
kuudessa jäsenvaltiossa, joista saatiin numerotietoja tai arvioita, kyseisten henkilöiden 
äänestysaktiivisuus oli keskimäärin 19,6 prosenttia. 

Nykyisen tietojenvaihtojärjestelmään liittyvät käytännön ongelmat

Direktiivissä 93/109/EY on kaksi säännöstä, joilla estetään äänestäminen tai 
asettuminen ehdokkaaksi useammin kuin kerran: jäsenvaltiossa asuvan muun EU-
maan kansalaisen on ensinnäkin tehtävä muodollinen ilmoitus siitä, että hän äänestää
tai asettuu ehdokkaaksi ainoastaan asuinvaltiossaan; toiseksi jäsenvaltioiden on 
vaihdettava tietoja muiden jäsenvaltioiden kansalaisista, jotka on merkitty 
vaaliluetteloon tai jotka asettuvat ehdokkaaksi, sekä toteutettava tarvittavat toimet 
sen varmistamiseksi, että oman maan kansalaiset eivät äänestä eivätkä asetu 
ehdokkaaksi kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Tätä varten on perustettu jäsenvaltioiden 
välinen tietojenvaihtojärjestelmä. Järjestelmää on sovellettu Euroopan parlamentin 
vaaleissa vuosina 1994, 1999 ja 2004. 

Tietojenvaihtojärjestelmässä on seuraavat keskeiset epäkohdat: Henkilöitä ei pystytä
tunnistamaan kansallisista rekistereistä, koska muista jäsenvaltioista saadut tiedot ovat 
puutteellisia; nimien translitterointiin liittyvät ongelmat; tietoja ei ehditä käsitellä, 
koska ne saapuvat liian myöhään; tietojen siirtämisessä sovellettavat välineet 
(paperilomakkeet, levykkeet, CD-ROM -levyt jne.) vaihtelevat, mikä vaikeuttaa 
tietojen automatisoitua käsittelyä. Järjestelmän soveltaminen on lisäksi johtanut siihen, 
että pieni joukko EU-kansalaisia ei ole voinut käyttää äänioikeuttaan. Ei ole myöskään 
tiedossa, onko järjestelmällä pystytty vähentämään useampaan kertaan äänestämistä. 
Vuoden 2004 vaaleissa kaksi jäsenvaltiota ilmoitti tapauksista, joissa henkilö oli 
äänestänyt useammin kuin kerran. Näitä tapauksia oli Luxemburgissa neljä ja Saksassa 
120. 

Jäsenvaltiot pitävät järjestelmää monimutkaisena ja tehottomana.

Suurin osa ongelmista johtuu jäsenvaltioiden soveltamien vaalijärjestelmien eroista ja 
liittyy tietojen käsittelyyn ja niiden kattavuuteen kansallisissa rekistereissä. Pääasiassa 
tämän vuoksi jäsenvaltioissa asuvia äänioikeutettuja muiden maiden EU-kansalaisia 
koskevia tietoja ei pystytä vaihtamaan nopeasti ja tehokkaasti.

Viisitoista jäsenvaltiota on toimittanut arvioita tietojenvaihtojärjestelmään käytetyistä
resursseista vuoden 2004 vaaleissa. Pelkästään näiden jäsenvaltioiden kustannukset 
olivat 981 000 euroa. Puutteellisten tietojen vaihtaminen aiheuttaa suuren osan 
järjestelmän kustannuksista. Mikäli tietojenvaihtojärjestelmä säilytettäisiin ennallaan, 
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kustannukset todennäköisesti kasvaisivat, koska EU laajentuu ja jäsenvaltioissa 
asuvien muiden maiden EU-kansalaisten lukumäärä kasvaa.

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on harkittu useita vaihtoehtoja, joista seuraavia 
pidetään tehokkaimpina pyrittäessä estämään yritykset äänestää tai asettua 
ehdokkaaksi useammin kuin kerran samoissa vaaleissa:

Vaihtoehto 1 – Ei muutoksia

Tilanne säilyy ennallaan eli jatketaan seuraavia menettelyjä:

Jäsenvaltioiden välinen käytössä oleva tietojenvaihtojärjestelmä. Tässä•
järjestelmässä asuinvaltion on toimitettava maassa asuvasta muun maan EU-
kansalaisesta, joka rekisteröityy äänestäjäksi (tai asettuu ehdokkaaksi), tiedot 
kotivaltiolle, joka estää kahdesti äänestämisen poistamalla kyseisen henkilön 
vaaliluettelostaan. Komissio on laatinut yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjeet 
siitä, mitä tietoja vaihdetaan ja millä tavoin. 

Jäsenvaltiossa asuvan muun EU-maan kansalaisen tekemä muodollinen •
ilmoitus, kun henkilö rekisteröityy äänestäjäksi tai asettuu ehdokkaaksi 
asuinvaltiossaan. Ilmoituksessa vakuutetaan, että henkilö ei äänestä kotivaltiossaan 
vaan ainoastaan asuinvaltiossaan (direktiivin 93/109/EY 9 ja 10 artikla), ja 
rekisteröityy ehdokkaaksi ainoastaan asuinvaltiossaan (10 artikla).

Vaihtoehto 2 – Kumotaan nykyinen tietojenvaihtojärjestelmä, mutta säilytetään 
muodollinen ilmoitus, jolla estetään äänestäminen useammin kuin kerran, sekä
otetaan käyttöön seuraamuksia ja tehdään jälkitarkastuksia

Tämä vaihtoehto edellyttää seuraavia muutoksia direktiiviin 93/109/EY:

Kumotaan nykyinen tietojenvaihtojärjestelmä, mutta jäsenvaltiossa asuvan muun •
EU-maan kansalaisen on edelleen tehtävä ilmoitus siitä, että hän ei äänestä
useampaan kertaan eikä asetu ehdokkaaksi kahdessa jäsenvaltiossa samoissa 
Euroopan parlamentin vaaleissa.

Otetaan käyttöön seuraamuksia, joita sovelletaan useammin kuin kerran äänestäviin •
henkilöihin.

Tehdään jälkitarkastuksia useammin kuin kerran äänestävien henkilöiden •
havaitsemiseksi. 

Vaihtoehto 3 – Kehitetään nykyistä tietojenvaihtojärjestelmää

Tämän vaihtoehdon mukaan voitaisiin kehittää tietojenvaihtojärjestelmän hallinnollisia 
ja operatiivisia menettelyjä, jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen toiminta koko 
EU:n alueella:

Määritetään tietojenvaihdolle yhteisesti sovittu määräaika. •

Mukautetaan nykyisin käytössä olevaa tietojen lähetysmuotoa siten, että kaikki •
jäsenvaltiot pystyvät tunnistamaan kansalaisensa, joita lähetetyt tiedot koskevat.
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Perustetaan automaattinen tietojenkäsittelyjärjestelmä, jossa kaikki tiedot siirretään •
sähköisesti ja tietyllä sovitulla tavalla. 

Otetaan käyttöön myös kreikkalainen ja kyrillinen kirjaimisto .•

Velvoitetaan jäsenvaltiot ilmoittamaan hyvissä ajoin kansalaisilleen siitä, että heidät •
on poistettu vaaliluettelosta.

Järjestelmän täytäntöönpano jäsenvaltioissa perustuisi luultavasti komission 
päätökseen, joka tehdään komitologiamenettelyn mukaisesti.

Vaihtoehto 4 – Laaditaan EU:n yhteinen vaaliluettelo Euroopan parlamentin vaaleja 
varten

Tässä vaihtoehdossa kaikkien jäsenvaltioiden (Euroopan parlamentin vaaleja 
koskevat) vaaliluettelot yhdistetään yhdeksi koko EU:n kattavaksi vaaliluetteloksi. 
Tähän vaihtoehtoon liittyen voitaisiin myös harkita sitä, että yhdenmukaistetaan 
kansallisten tietorekisterien käsittelymenetelmät ja niihin sisällytettävät tiedot. 
Jäsenvaltioilla olisi pääsy vaaliluetteloiden tietoihin.

Direktiiviin 93/109/EY tehtävien muutosten lisäksi olisi myös muutettava edustajien 
valitsemisesta Euroopan parlamenttiin vuonna 1976 annettua säädöstä, joka on 
päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä.

Vaihtoehtojen arviointi

Useammin kuin kerran tapahtuvan äänestämisen ja ehdokkaaksi asettumisen estävän järjestelmän 
kehittäminen – vaihtoehtojen arviointi

Tavoite / ratkaistava ongelma Vaihtoehdot (Ennustettujen vaikutusten arviointi: "–" = Ei edistä tavoitteen saavuttamista; "√√
√√√" = Tavoite saavutetaan täydellisesti
Vaihtoehto 1: Ei 
muutoksia

Vaihtoehto 2: Kumotaan 
nykyinen 
tietojenvaihtojärjestelmä

Vaihtoehto 3:
Kehitetään nykyistä
järjestelmää

Vaihtoehto 4:
Laaditaan EU:n 
yhteinen vaaliluettelo 
Euroopan parlamentin 
vaaleja varten

Estetään äänestäminen useammin kuin 
kerran samoissa Euroopan parlamentin 
vaaleissa

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Estetään asettuminen ehdokkaaksi useammin 
kuin kerran samoissa Euroopan parlamentin 
vaaleissa

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Annetaan kaikille EU-kansalaisille 
mahdollisuus osallistua Euroopan parlamentin 
vaaleihin

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Kannustetaan kaikkia EU-kansalaisia 
osallistumaan Euroopan parlamentin vaaleihin

√√ √√ √√ √√√

Varmistetaan EU-kansalaisille yhtäläiset 
vaalioikeudet (syrjimättömyysperiaate), jotta 
henkilöllä on asuinvaltiossaan samat 
vaalioikeudet kuin kyseisen maan kansalaisilla

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Perusoikeudet
� Oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi 
Euroopan parlamentin vaaleissa (39 artikla)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

� Henkilötietojen suoja (8 artikla) √ √√√ √ √√√
Toimenpiteiden kustannukset nykytilanteeseen 
verrattuna
"+" = Kustannukset nousevat; "0" = 
Kustannukset pysyvät samoina; "–" = 
Kustannukset alenevat

0 – 0 +
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Parhaaksi arvioitu vaihtoehto

Komission yksiköt ovat verranneet vaihtoehtoja seuraavilla perusteilla: tavoitteiden 
saavuttaminen, perusoikeuksien noudattaminen ja niiden edistäminen; jäsenvaltioiden 
ja eri sidosryhmien näkemykset; käytännön toteutettavuus ja kustannukset. Parhaaksi 
vaihtoehdoksi on todettu vaihtoehto 2 (Kumotaan nykyinen tietojenvaihtojärjestelmä, 
mutta säilytetään muodollinen ilmoitus, jolla estetään äänestäminen useammin kuin 
kerran, sekä otetaan käyttöön seuraamuksia ja tehdään jälkitarkastuksia). Näin 
voidaan poistaa riski siitä, että EU-kansalainen poistetaan erehdyksessä
vaaliluettelosta, tai että hän ei voi äänestää vaaleissa, koska ei ole saanut tietoa 
vaaliluettelosta poistamisesta. Näin säästytään kustannuksilta, jotka aiheutuisivat 
jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta. Pelotteena toimivilla seuraamuksilla 
todennäköisesti vähennetään halukkuutta äänestää useampaan kertaan samoissa 
vaaleissa. 

On tarpeen selvittää, kuinka yleistä useampaan kertaan äänestäminen on 
jäsenvaltioissa asuvien muiden EU-maiden kansalaisten keskuudessa. Prosessi olisi 
teknisesti helppo, jos kaikkien äänestäjien nimet ja henkilötiedot olisivat sähköisessä
muodossa. Kaikilla jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole vielä sähköisiä rekistereitä.

Alustavien analyysien perusteella näyttää siltä, että kustannustehokasta 
tarkastusjärjestelmää ei todennäköisesti pystytä ottamaan käyttöön ennen vuotta 
2009. Sitä seuraavissa vaaleissa järjestelmä lienee jo käytössä. Tarkastusjärjestelmän 
sijaan vuonna 2009 voitaisiin toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia esimerkiksi 
tiedottamalla useampaan kertaan äänestämisestä määrättävistä seuraamuksista sekä
tekemällä "kevyitä" jälkitarkastuksia tilanteissa, jotka ovat alttiita useampaan kertaan 
äänestämiselle. On korostettava, että aiemmin järjestettyjen Euroopan parlamentin
vaalien yhteydessä ei ole havaittu merkkejä laajalle levinneestä useampaan kertaan 
äänestämisestä. 

4. Muiden EU-maiden kansalaisiin sovellettava raskas hallinnollinen menettely

Vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleissa oli yhteensä 8 974 ehdokasta. Heistä
8 917 oli ehdokkaansa kotivaltiossaan, ja ainoastaan 57 muussa jäsenvaltiossa.

Komission yksiköiden käytettävissä olevien tietojen perusteella näyttää siltä, että
useammat EU-kansalaiset olisivat asettuneet ehdokkaaksi kotivaltionsa ulkopuolella, 
jos ehdokkaalta ei olisi vaadittu kotivaltion toimivaltaisten viranomaisten antamaa 
todistusta siitä, että henkilöllä on oikeus asettua ehdokkaaksi. Kolme jäsenvaltiota on 
raportoinut kyseisen velvoitteen noudattamiseen liittyvistä ongelmista, joiden vuoksi 
jotkut muiden EU-maiden kansalaiset eivät ole pystyneet asettumaan ehdokkaaksi 
asuinvaltiossaan. Nykyinen velvoite, jonka mukaan ehdokkaaksi pyrkivien henkilöiden 
on toimitettava kyseinen todistus, on vaikeuttanut muiden EU-maiden kansalaisten 
asettumista ehdokkaaksi asuinvaltiossaan. 
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Raskas hallinnollinen menettely

Joissakin jäsenvaltioissa ei ole selvästi nimetty tai määritelty säädöksissä kansallista 
viranomaista, jolla on valtuudet antaa pakollinen todistus, joka EU-kansalaisen on 
nykyisen lainsäädännön mukaan hankittava kotivaltiostaan osoittaakseen, että hän on 
oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa asuinvaltiossaan. 
Muussa jäsenvaltiossa ehdokkaaksi asettuneiden EU-maiden kansalaisten haastattelut 
ovat vahvistaneet sen tosiasian, että ehdokkailla on vaikeuksia saada yhteys 
kotivaltion toimivaltaiseen viranomaiseen ja hankkia vaadittava todistus ajoissa.

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on harkittu useita vaihtoehtoja, joista seuraavia 
pidetään tehokkaimpina pyrittäessä estämään yritykset äänestää tai asettua 
ehdokkaaksi useammin kuin kerran samoissa vaaleissa:

Vaihtoehto 1 – Ei muutoksia

Nykyiseen järjestelmään ei tehdä muutoksia: EU-kansalaisella on oltava kotivaltionsa 
viranomaisten antama todistus, kun hän jättää ehdokkuushakemuksen Euroopan 
parlamentin vaaleissa asuinvaltiossaan (6 ja 10 artikla). 

Vaihtoehto 2 – Kehitetään nykyistä järjestelmää

Tämän vaihtoehdon puitteissa voitaisiin esimerkiksi toteuttaa EU:n laajuinen 
tiedotuskampanja ja julkistaa sen yhteydessä kattava luettelo toimivaltaisista 
viranomaisista, joilta EU-kansalaiset saavat vaalikelpoisuuden osoittavan todistuksen, 
joka oikeuttaa asettumaan ehdokkaaksi asuinvaltiossa.

Vaihtoehto 3 – Poistetaan ehdokkailta velvollisuus osoittaa kotivaltionsa 
toimivaltaisten viranomaisten antamalla todistuksella, että heillä on oikeus asettua 
ehdokkaaksi. Kyseinen velvollisuus korvataan mainitsemalla asia muodollisessa 
ilmoituksessa, joka ehdokkaiden on toimitettava voimassa olevan direktiivin 10 
artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Sen lisäksi, että tätä koskeva maininta sisällytetään ilmoitukseen, joka ehdokkaiden on 
toimitettava, vaihtoehto 3 antaisi asuinvaltiolle myös mahdollisuuden tarkistaa 
ehdokkaan vaalikelpoisuus toimittamalla kyseistä ilmoitusta koskevat tiedot 
kotivaltiolle.
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Vaihtoehtojen arviointi

Muun EU-maan kansalaisen ehdokkaaksi asettumiseen liittyvän raskaan hallinnollisen menettelyn 
keventäminen – vaihtoehtojen arviointi

Tavoite / ratkaistava ongelma Vaihtoehdot (Ennustettujen vaikutusten arviointi: "–" = Ei edistä tavoitteen saavuttamista; "√√
√√√" = Tavoite saavutetaan täydellisesti
Vaihtoehto 1: Ei 
muutoksia

Vaihtoehto 2:
Kehitetään nykyistä
järjestelmää

Vaihtoehto 3: Poistetaan ehdokkailta velvollisuus 
toimittaa todistus vaalikelpoisuudesta

Poistetaan esteet, jotka haittaavat 
EU-kansalaisten mahdollisuuksia 
asettua ehdokkaaksi Euroopan 
parlamentin vaaleissa asuinvaltiossaan

√ √√√ √√√√

Annetaan kaikille EU-kansalaisille 
mahdollisuus osallistua Euroopan 
parlamentin vaaleihin

√ √√ √√√

Kannustetaan kaikkia EU-
kansalaisia osallistumaan Euroopan 
parlamentin vaaleihin

√ √√ √√√

Varmistetaan EU-kansalaisille 
yhtäläiset vaalioikeudet
(syrjimättömyysperiaate), jotta 
henkilöllä on asuinvaltiossaan samat 
vaalioikeudet kuin kyseisen maan 
kansalaisilla

√ √ √√

Perusoikeudet
� Oikeus äänestää ja asettua 
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin 
vaaleissa (39 artikla)

– √√√ √√√√

• Henkilötietojen suoja (8 artikla) √√√√√ √√√√√ √√
Toimenpiteiden kustannukset 
nykytilanteeseen verrattuna
"+" = Kustannukset nousevat;
"0" = Kustannukset pysyvät samoina;
"–" = Kustannukset alenevat

0 + 0

Parhaaksi arvioitu vaihtoehto

Pyrittäessä keventämään maassa asuviin muiden EU-maiden kansalaisiin sovellettavaa 
raskasta hallinnollista menettelyä komission yksiköt pitävät parhaana vaihtoehtoa 3, 
jonka mukaan ehdokkailta poistetaan velvollisuus osoittaa kotivaltionsa 
toimivaltaisten viranomaisten antamalla todistuksella, että heillä on oikeus asettua 
ehdokkaaksi. Kyseinen velvollisuus korvataan mainitsemalla asia muodollisessa 
ilmoituksessa, joka ehdokkaiden on toimitettava voimassa olevan direktiivin 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tässä vaihtoehdossa ehdokkaaksi haluavien muiden EU-maiden kansalaisten toiminta 
helpottuu selvästi, koska heidän ei tarvitse hankkia kotivaltionsa viranomaisilta 
todistusta, vaan muodollinen ilmoitus riittää. 

Jäsenvaltiolla on mahdollisuus tarkistaa muodollisen ilmoituksen tiedot ilmoittamalla 
siitä kotivaltiolle. Parhaaksi katsottu vaihtoehto ei aiheuta yhteiskunnalle suuria 
kustannuksia.

5. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate sekä EU:n tasolla saatava lisäarvo

Nykyisen tietojenvaihtojärjestelmän puutteet voitaisiin korjata parhaaksi katsotulla 
vaihtoehdolla ilman, että toteutetaan jäsenvaltioiden vaalijärjestelmiä
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yhdenmukaistavia toimia tai yhteisiä toimia, jotka olisivat kohtuuttomat suhteessa 
asetettuun tavoitteeseen. Kyseessä on jäsenvaltioiden rajat ylittävä ongelma, koska on 
estettävä EU-kansalaisia äänestämästä tai asettumasta ehdokkaaksi useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa samoissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Tämän vuoksi 
tarvitaan jäsenvaltioiden yhteistyötä. 

Toimenpiteillä ei ole tarkoitus yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden vaalijärjestelmiä eikä
toteuttaa yhteisiä toimia, jotka olisivat kohtuuttomat suhteessa asetettuun 
tavoitteeseen. Tämän vuoksi parhaaksi katsottu vaihtoehto soveltuu myös 
potentiaalisiin ehdokkaisiin sovellettavien hallintomenettelyjen keventämiseen. 
Antamalla mahdollisuus tarkastaa ehdokkaaksi pyrkivän muun EU-maan kansalaisen 
tekemä muodollinen ilmoitus voitaisiin varmistaa, että jossakin jäsenvaltiossa 
vaalikelpoisuutensa menettänyt henkilö ei asetu ehdokkaaksi muissa jäsenvaltioissa. 

EU:n tason toimet ovat tarpeen kansalaisten oikeutettujen etujen turvaamiseksi. 
Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että vaalijärjestelmää ei käytetä väärin 
äänestämällä samoissa Euroopan parlamentin vaaleissa useammin kuin kerran tai 
asettumalla ehdokkaaksi jäsenvaltiossa sen jälkeen, kun vaalikelpoisuus on menetetty 
jossakin muussa jäsenvaltiossa. Parhaiksi katsotuilla vaihtoehdoilla EU pystyy 
turvaamaan kansalaisten perusoikeudet. Parhaiksi katsottuihin vaihtoehtoihin liittyvät 
yhteiset toimet ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaan sisältyvän 
toissijaisuusperiaatteen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklaan 
sisältyvän suhteellisuusperiaatteen mukaisia. 


