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PERUSTELUT

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIUUDISTUS

Andrew Duff (ALDE)

Taustaa

Yleisillä välittömillä vaaleilla valittu Euroopan parlamentti on Euroopan unionin 
perussopimusten määräysten keskeinen piirre. Jo vuonna 1951 Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisöstä tehdyn Pariisin sopimuksen 20 artiklassa määrättiin edustajakokouksesta, joka 
koostuu "yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajista". Sen 21 artiklan 
3 kohdassa vahvistettiin, että:

Edustajakokous laatii esityksiä yleisten, välittömien vaalien toimittamisesta 
yhdenmukaista menettelyä noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa. 

Neuvosto antaa yksimielisesti säännökset, joiden hyväksymistä se suosittaa 
jäsenvaltioille jäsenvaltioiden valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Vuonna 1957 tehdyn Rooman sopimuksen, jolla perustettiin Euroopan talousyhteisö, 
138 artiklan 3 kohdassa1 vahvistettiin sama määräys.

EHTY:n edustajakokous vaati määräyksen täytäntöönpanoa jo vuonna 19542. Euroopan 
parlamentaarinen edustajakokous laati vuonna 1960 yleissopimuksen välittömien vaalien 
käyttöönotosta, jonka se välitti neuvoston käsiteltäväksi3. Asiassa ei kuitenkaan edistytty 
ennen Haagissa joulukuussa 1969 pidettyä huippukokousta, jossa se palautettiin neuvoston 
esityslistalle. Euroopan komission valtuuttamassa Vedelin mietinnössä (1972) suositettiin 
perussopimuksen välittömiä vaaleja koskevan määräyksen pikaista täytäntöönpanoa4. Vedel 
esitti, että termiä "yhdenmukainen vaalimenettely" ei pitäisi välttämättä ymmärtää siten, että 
vaalijärjestelmän täyteen yhdenmukaisuuteen olisi päästävä yhdessä vaiheessa, sillä 
parlamentin vaaleja koskeva laki voitaisiin yhdenmukaistaa sitten, kun se olisi saanut lisää 
legitimiteettiä ensimmäisten välittömien vaalien perusteella. 

Pariisissa joulukuussa 1974 pidetyssä kokouksessa, jonka puheenjohtajana toimi Valéry 
Giscard d’Estaing, valtioiden päämiehet tekivät periaatepäätöksen järjestää välittömät vaalit 
mahdollisimman pian vuonna 1978 tai sen jälkeen5. Tämä täydensi heidän päätöstään muuttaa 
omat ad hoc -huippukokouksensa viralliseksi Eurooppa-neuvostoksi – mikä saattoi olla 
sovitteluratkaisu. 

                                               
1 Myös Euratom-sopimuksen 108 artiklan 3 kohta.
2 Teitgenin mietintö, Poliittisten asioiden ja ulkosuhteiden valiokunta, asiakirja Nr. 5 1954/1955 ja Common 
Assembly Resolution of 2 December 1954 concerning the powers of the Common Assembly and their use;
EHTY, virallinen lehti 11.12.1954.
3 Dehoussen mietintö, OJ, 2.6.1960.
4 Euroopan parlamentin toimivaltuuksien laajentamista koskevaa ongelmaa tutkivan työryhmän raportti, Bulletin 
of the European Communities, Supplement 4/72.
5 Valtioiden päämiesten julkilausuman 12 kohta, Pariisi 9.–10. joulukuuta 1974. Iso-Britannia ja Tanska eivät 
ilmoittaneet kantaansa. Eurooppa-neuvosto vahvisti päätöksen Roomassa seuraavassa joulukuussa.
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Euroopan parlamentti oli jo alkanut tarkastella uudelleen vuoden 1960 
yleissopimusluonnostaan. Patijnin mietinnössä ehdotettiin välittömillä vaaleilla valittua 
parlamenttia, jonka toimikausi olisi viisi vuotta1. Aluksi sovellettaisiin kansallisia 
vaalijärjestelmiä siirtymäkauden ajan siihen saakka, kunnes otettaisiin käyttöön 
yhdenmukaisempi vaalijärjestelmä, jonka oletettiin olevan valmis toisiin vaaleihin mennessä. 
Äänestys järjestettäisiin kaikkialla yhteisössä samojen kolmen päivän aikana. Toimiminen 
kahden parlamentin jäsenenä olisi sallittua, mutta siihen ei kannustettaisi. Euroopan 
parlamentin jäsenyyden kanssa yhteensopimattomista EY-tason viroista laadittiin luettelo. 
Silloisten yhdeksän jäsenvaltion yhteensä 355 paikkaa jaettaisiin suhteellisuusperiaatteen 
perusteella seuraavasti: Saksa 71, Iso-Britannia 67, Italia 66, Ranska 65, Alankomaat 27, 
Belgia 23, Tanska 17, Irlanti 13 ja Luxemburg 6. Välittömillä vaaleilla valittujen Euroopan 
parlamentin jäsenten erioikeudet ja vapaudet vastaisivat kansallisia erioikeuksia ja vapauksia. 
Jäsenvaltiot voisivat myös päättää itse äänestäjien ja ehdokkaiden äänioikeus- ja 
vaalikelpoisuusiästä, vapaiden toimien täyttämisestä, poliittisia puolueita koskevista 
säännöistä ja Euroopan parlamentin jäseniä koskevista edellytyksistä ja ehdoista. Siihen 
saakka kunnes yhdenmukainen vaalimenettely tulisi voimaan, parlamentti päättäisi jäsenten 
valtakirjojen tarkastuksesta. 

Patijnin mietintö osoittautui riittävän käytännölliseksi jäsenvaltioille, ja se otettiin perustaksi 
neuvostossa käytäville neuvotteluille. Sopimuksen suuri kompastuskivi oli edelleen Ison-
Britannian hallituksen kieltäytyminen sellaisen suhteellisen vaalijärjestelmän hyväksymisestä, 
jossa Euroopan parlamentissa saatavat paikat vastaisivat suurin piirtein uurnilla annettuja 
ääniä. Vaikka yhdenmukaisen vaalimenettelyn puute aiheutti tuolloin huomattavaa 
turhautumista, jälkeenpäin ajatellen parlamentti oli varmasti oikeassa keskittyessään ensin 
välittömien vaalien käyttöönottoon ja siirtäessään järjestelmän viimeistelyn myöhemmäksi.

Lopultakin välittömät vaalit

Neuvosto pääsi 20. syyskuuta 1976 sopimukseen säädöksestä, joka koskee edustajien 
valitsemista Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla. Tämä säädös, jolla on 
primaarioikeuden status ja joka edellytti jokaisen jäsenvaltion ratifiointia, liitettiin 
päätökseen2. 

Neuvosto vahvisti 410 jäsentä käsittävän parlamentin, jossa neljällä suurimmalla 
jäsenvaltiolla oli yhtä paljon paikkoja (jäsenvaltioita oli tuolloin yhdeksän). Vaikka tavoite 
tulevasta yhdenmukaisesta vaalimenettelystä toistettiin, sen luomiselle ei asetettu aikataulua. 
Äänestys oli määrä järjestää torstain ja sunnuntain välillä. Yhdenmukaista vaalimenettelyä 
odotettaessa valittujen valtakirjoja tarkastaessaan parlamentti merkitsisi tiedoksi 
jäsenvaltioiden jäsenvaltioissa virallisesti julkistamat tulokset. Parlamentin kanssa luotiin 
sovittelumenettely yksityiskohtien selvittämiseksi3. Pienen viivästyksen jälkeen Euroopan 
parlamentin ensimmäiset vaalit pidettiin kesäkuussa 1979. 

Vastavalittu parlamentti tarttui pian asiaan vuoden 1976 säädöksen muuttamiseksi 

                                               
1 Patijnin 14. tammikuuta 1975 hyväksytty mietintö, EUVL C 32, 11.2.1975.
2 Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom; EUVL L 278, 8.10.1976, s. 19.
3 Iso-Britannia ja Tanska liittivät julistukset, jotka koskivat niiden merentakaisia alueita, ja Saksa Berliiniä 
koskevan julistuksen.
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yhdenmukaisen vaalimenettelyn mukaiseksi. Seitlingerin mietinnön laadinnassa keskityttiin 
suhteellisen edustuksen laajentamista koskevaan kysymykseen1. Siinä ehdotettiin 3–
15 ehdokasta käsittäviä monen ehdokkaan vaalipiirejä ja paikkojen jakamista D'Hondtin 
järjestelmän mukaisesti sekä sallittiin mahdollisuus äänestää listoilta yksittäisiä ehdokkaita 
suosituimmuusvaalitavan mukaisesti. Siinä huomautettiin, että säännöstä voitaisiin poiketa 
erityisten maantieteellisten tai etnisten tekijöiden perusteella. Seitlinger pyrki myös siihen, 
että toisessa jäsenvaltiossa yli viisi vuotta asuneilla jäsenvaltioiden kansalaisilla pitäisi olla 
oikeus äänestää asuinmaassaan. Äänestysajan kestoa ehdotettiin lyhennettäväksi kahteen 
päivään (sunnuntai ja maanantai). Yhteisön yleisen poliittisen tilanteen vuoksi – yhdessä sen 
kanssa, että Iso-Britannia kieltäytyi edelleen hylkäämästä yksinkertaisen enemmistön 
järjestelmää yhden ehdokkaan vaalipiirissä – neuvostossa ei pystytty edistymään asiassa. 

Seuraavalla vaalikaudella 1984–1989 asiaa käsittelemään nimetty esittelijä Reinhold Bocklet 
koki saman kohtalon. Hänen ponnistelunsa kariutuivat brittien vastustukseen. 
Kekseliäisyydelläkään ei pystytty saattamaan yhteen suhteellisia ja suhteettomia 
vaalijärjestelmiä sellaisissa puitteissa, joita voitaisiin aidosti kutsua "yhdenmukaisiksi" ja 
jotka samanaikaisesti saisivat aikaan konsensuksen joko parlamentissa tai neuvostossa. 

Berliinin muurin kaatuminen ja Itä-Saksan yhdistyminen yhteisöön edellytti saksalaisten 
Euroopan parlamentin jäsenten määrän tarkistamista. Vuoden 1989 vaalien (silloisissa 
12 jäsenvaltiossa) jälkeen Karel De Gucht nimettiin aiheen esittelijäksi. Hän laati kaksi 
väliaikaista mietintöä, joiden avulla asioita vietiin eteenpäin. Ensimmäisessä mietinnössä De 
Gucht toisti parlamentin aiemman ehdotuksen D'Hondtin menetelmän käytöstä2. Vuosien 
1984 ja 1989 vaalien laskeneesta äänestysprosentista huolestuneena hän otti keskusteluun 
mukaan kysymyksen, miten Euroopan parlamentin vaalien kampanja olisi toteutettava ja 
rahoitettava. Toisessa mietinnössään De Gucht esitti, että yhdistyneen Saksan paikkojen 
määrää olisi nostettava 99 paikkaan ja että Ranskan, Italian ja Ison-Britannian paikkamäärän 
olisi oltava edelleen 873. Lopuksi De Gucht ehdotti täydentävää järjestelmää, jossa kaksi 
kolmannesta Ison-Britannian paikoista voitaisiin valita yksinkertaisella enemmistöllä yhden 
ehdokkaan vaalipiireissä, mutta jäljelle jäävä kolmannes jaettaisiin suhteessa kunkin puolueen 
kokonaisäänimäärään. 

Parlamentin ponnisteluista huolimatta vasta työväenpuolueen vaalivoitto toukokuussa 1997 
sai aikaan liberaalidemokraattien avustuksella sen, että Ison-Britannian vaalijärjestelmän 
pattitilanne saatiin puretuksi lopullisesti. Vuoden 1999 vaaleissa Isossa-Britanniassa otettiin 
käyttöön alueellisen suhteellisen edustuksen suljettu listavaali.4 Vastaavia uudistuksia tehtiin 
Ranskassa hyvissä ajoin vuoden 2004 vaaleja varten. 

Hyödyllinen perussopimuksen muutos

                                               
1 Seitlingerin mietintö, hyväksytty 10. maaliskuuta 1982 äänin 158 puolesta, 77 vastaan, 27 tyhjää; EUVL C 87, 
5.4.1982. Ks. oikeudellisten asioiden valiokunnan kriittinen lausunto (valmistelija D'Angelosante).
2 De Guchtin mietintö, hyväksytty 10.10.91 äänin 150 puolesta, 26 vastaan, 30 tyhjää; EYVL C 280, 28.10.1991.
3 De Guchtin mietintö, hyväksytty 10.03.93 äänin 207 puolesta, 79 vastaan, 19 tyhjää; EYVL C 115, 26.4.1993.
4 Pohjois-Irlannissa oli sovellettu siirtoäänivaalitapaa vuodesta 1979, koska oli välttämätön tarve saada 
vähemmistön mielipide kuuluviin maakunnassa. Vuonna 1999 Euroopan parlamenttiin valittiin 10 
liberaalidemokraattia, 2 vihreää, 2 Plaid Cymry -puolueen jäsentä ja 3 UKIP-puolueen jäsentä, mikä oli todiste 
suhteellisen edustuksen merkityksestä Euroopan parlamentin legitimiteetille.
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Maastrichtin sopimuksessa (1992) otettiin muutamia selkeitä edistysaskeleita Euroopan 
unionin kansalaisuuden alalla. Sen 8 b artiklan 2 kohdassa määrättiin seuraavasti:

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 oikeutta 
käytetään niiden yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka neuvosto antaa 
yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan; näihin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin voi sisältyä poikkeussäännöksiä, jos ne ovat 
perusteltuja jonkin jäsenvaltion erityisten ongelmien takia.1

Tämä oli hyödyllistä, koska se muodosti oikeusperustan ylikansallista vaalipolitiikkaa 
edistäville ja kansalaisten osallistumista lisääville toimille. 

Samaan aikaan Maastrichtin sopimuksessa muutettiin 138 artiklaa, jolla parlamentille 
annettiin oikeus antaa puoltava lausunto yhdenmukaista vaalimenettelyä koskevasta 
neuvoston ehdotuksesta. Siihen lisättiin myös uusi 138 a artikla, jonka mukaan: 

Euroopan tason poliittiset puolueet ovat tärkeä yhdentymistä edistävä tekijä 
unionissa. Ne myötävaikuttavat eurooppalaisen tietoisuuden muodostumiseen ja 
unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen.

Tony Blairin voitolla toukokuussa 1997 oli edullinen vaikutus hallitustenvälisen konferenssin 
loppuvaiheisiin, mikä johti Amsterdamin sopimuksen allekirjoittamiseen. Ensin uudessa 
sopimuksessa määrättiin parlamentin koon ylärajaksi 700 paikkaa, joista 99 kuului Saksalle ja 
87 Ranskalle, Italialle ja Isolle-Britannialle2. Sen jälkeen siihen lisättiin uusi arvoituksellinen 
lauseke, joka kuuluu seuraavasti:

Jos tätä kohtaa muutetaan, kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrän on 
varmistettava yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen asianmukainen edustus. 

Kolmanneksi Amsterdamin sopimukseen sisällytettiin uusi kohta, jossa määrättiin, että 
parlamentin toimikausi on viisi vuotta3. Neljänneksi uudessa sopimuksessa muutettiin 
190 artiklan 4 kohtaa (entinen 138 artiklan 3 kohta) seuraavasti:

Euroopan parlamentti laatii esityksen yleisten, välittömien vaalien toimittamisesta 
yhdenmukaista menettelyä noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikille 
jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti.4

Tämä tarkistus kuvasti parlamentin käytännöllisempää lähestymistapaa De Guchtin mietinnön 
mukaisesti. Muutos mahdollistaisi etenkin sen, että irlantilaiset voivat edelleen käyttää 
siirtoäänivaalitapaa (STV) korkeimpien keskiarvojen listajärjestelmän sijasta. 

                                               
1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohta. Maastrichtin sopimus edellytti vuoden 1976 
säädöksen tarkistamista, neuvoston päätös 93/81; EYVL L 33, 9.2.1993, s. 19.
2 Ensin 138 artiklan 2 kohta, myöhemmin 190 artiklan 2 kohta.
3 Tällä 190 artiklan 3 kohdalla ainoastaan kodifioitiin vuoden 1976 säädöstä.
4 Esittelijän painotus.
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Lopuksi Amsterdamin sopimuksessa lisättiin käyttökelpoinen uusi 190 artiklan 5 kohta.

Euroopan parlamentti vahvistaa saatuaan komission lausunnon ja neuvoston 
yksimielisesti antaman suostumuksen jäsentensä tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat 
säännöt ja yleiset ehdot.

Anastassopoulosin mietintö

Välittömästi Amsterdamin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen perussopimus-, työjärjestys-
ja toimielinasioiden valiokunta nimitti parlamentin varapuhemiehen Georgios 
Anastassopoulosin vaalimenettelyä koskevan mietinnön esittelijäksi. Hänen tehtävänään oli 
tutkia, voitaisiinko uudesta ehdotuksesta sopia tarkistetun 190 artiklan 4 kohdan perusteella, 
eli tarjosivatko "kaikille jäsenvaltioille yhteiset periaatteet" paremman pohjan 
yhdenmukaisuudelle kuin "välittömien vaalien toimittaminen yhdenmukaista menettelyä 
noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa".

Anastassopoulos havaitsi, että jäsenvaltiot "ovat pitkälti yksimielisiä" monista yhteisistä 
periaatteista, myös suhteellisesta edustuksesta. Hän hylkäsi ajatuksen pyrkiä alueellisten 
vaalipiirien luomiseen yhdenmukaisella tavalla ja vaati sen sijaan niiden perustamista 
valtioissa, joissa on yli 20 miljoonaa asukasta. Hän otti esille kysymyksen, voitaisiinko osa 
paikoista – hän ehdotti kymmentä prosenttia – jakaa suhteellisesti ylikansallisilta 
(sukupuolijakaumaltaan tasapainotetuilta) listoilta vuoden 2009 vaaleista lähtien. Kansallisten 
äänikynnysten olisi jäätävä vapaavalintaisiksi. Etusijaäänestykseen olisi kannustettava 
äänestysprosentin kasvattamiseksi. Kahden parlamentin jäsenenä toimiminen kiellettäisiin. 
Hän ehdotti vaalien pitämistä kesäkuun asemesta toukokuussa (Pohjoismaiden 
kesälomakauden välttämiseksi) ja äänestysajan lyhentämistä korkeintaan kahden päivän 
mittaiseksi. Parlamentti hyväksyi kauaskantoisen Anastassopoulosin mietinnön 
15. heinäkuuta 1998 äänin 355 puolesta, 146 vastaan ja 39 tyhjää.1

Neuvosto muutti vuonna 2002 vuoden 1976 säädöstä kodifioidakseen suhteellisen edustuksen 
käyttöönottoa kaikkialla, salliakseen siirtoäänestyksen ja etusijaäänestyksen, vahvistaakseen 
alueelliset vaalipiirit, asettaakseen korkeimmaksi äänikynnykseksi viisi prosenttia, 
poistaakseen mahdollisuuden toimia kahden parlamentin jäsenenä ja salliakseen, että 
kansallista lainsäädäntöä sovelletaan toimien päättymiseen ja vapaiden paikkojen 
täyttämiseen2. Anastassopoulosin mietinnön rohkeampia ehdotuksia ei hyväksytty 
neuvostossa3. 

Nizza, Laeken ja valmistelukunta

Parlamentti ei onnistunut saamaan vaalimenettelyään Nizzan hallitustenvälisen konferenssin 
asialistalle. Sen sijaan joulukuussa 2000 HVK:n loppuvaiheita leimasi parlamentin paikkojen 
uudelleenjakoa koskeva ankara kiista. Lopulta parlamentin kokoa kaudeksi 2004–2009 
                                               
1 EYVL C 292, 21.9.1998. Parlamentin päätöslauselma on liitteessä I.
2 Neuvoston 25. kesäkuuta 2002 ja 23. syyskuuta 2002 tekemä päätös edustajien valitsemisesta Euroopan 
parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta; EYVL L 283, 21.10.2002, s. 19.
3 Tarkempi kuvaus teoksessa Dr George N. Anastassopoulos: The Debate on the System of Electing the 
Members of the European Parliament, foreword by Professor Dimitris Th. Tsatsos MEP, Athens & Brussels, 
2002.
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kasvatettiin 732 paikkaan tuolloisille 25 jäsenvaltiolle. Saksalle jäi edelleen 99 paikkaa, 
Ranskalle, Italialle ja Isolle-Britannialle kullekin 78 paikkaa sekä Espanjalle ja Puolalle 
54 paikkaa. (Myöhemmin Bulgarian ja Romanian liityttyä sovittiin paikkamääräksi 736 
vuodesta 2009 lähtien. Saksalle jäi edelleen 99 paikkaa, Ranskan, Italian ja Ison-Britannian 
paikkamäärät putosivat 72 paikkaan, Espanjalle ja Puolalle jäi 50 paikkaa.)

Nizzan sopimuksella muutettiin 190 artiklan 5 kohtaa seuraavasti:

Euroopan parlamentti vahvistaa saatuaan komission lausunnon ja neuvoston 
määräenemmistöllä antaman suostumuksen jäsentensä tehtäviä ja velvollisuuksia 
koskevat säännöt ja yleiset ehdot. Jäsenten tai entisten jäsenten verotusjärjestelmää 
koskevien sääntöjen tai ehtojen osalta edellytetään neuvostossa yksimielistä 
päätöstä.1

Lisäksi 191 artiklaan tehtiin muutos oikeusperustan luomiseksi Euroopan tason poliittisten 
puolueiden sääntöjen vahvistamista varten. Neuvostolle annettiin valtuudet laatia säännöt 
Euroopan tason poliittisten puolueiden hallinnoinnista ja rahoituksesta 
yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa. 

Samalla kun Nizzan sopimuksen aiheuttamasta pettymyksestä yritettiin toipua, joulukuussa 
2001 annettiin Laekenin julistus, jossa esitettiin useita tärkeitä kysymyksiä Euroopan 
parlamentin roolin tulevaisuudesta. "Olisiko Euroopan parlamentin asemaa vahvistettava? 
Olisiko yhteispäätösoikeutta laajennettava vai ei? Olisiko Euroopan parlamentin jäsenten 
vaalitapaa tarkistettava? Ovatko eurooppalaiset vaalipiirit tarpeellisia vai onko syytä pitäytyä 
kansallisissa vaalipiireissä? Voidaanko molemmat järjestelmät yhdistää?" On kuitenkin 
myönnettävä, että kun Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta keskusteli näistä 
kysymyksistä, vaalijärjestelmä tuli tärkeysjärjestyksessä parlamentin valtuuksia ja sen 
paikkaa toimielinten välisessä tasapainossa koskevien kysymysten jälkeen2. 

Valmistelukunta ehdotti järkevästi, että vaalijärjestelmästä olisi säädettävä neuvoston lailla tai 
puitelailla, ja että neuvosto hyväksyisi sen yksimielisesti Euroopan parlamentin ehdotuksen 
perusteella ja sen hyväksynnän saatuaan3. Parlamentin koon osalta valmistelukunta ehdotti, 
että Eurooppa-neuvoston olisi tehtävä päätös yksimielisesti parlamentin ehdotuksen 
perusteella ja sen hyväksynnän saatuaan. Enimmäismääräksi vahvistettiin 736 paikkaa. 
"Euroopan kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen siten, että vähimmäismääräksi 
vahvistetaan neljä Euroopan parlamentin jäsentä jäsenvaltiota kohden."4 Lisäksi 
perusoikeuskirjasta tulisi velvoittava, sillä 39 artiklan mukaan jokaisella unionin kansalaisella 
on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa 
hän asuu, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omilla kansalaisilla. 

Valmistelukunnan työtä jatkanut vuosien 2003–2004 HVK ei tehnyt muutoksia menettelyihin, 
mutta mukautti olennaisen lausekkeen sanamuotoa (I-20 artiklan 2 kohta) seuraavasti:

                                               
1 Esittelijän painotus.
2 Esittelijä oli Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan jäsen (2002–2003) ja yksi parlamentin 
kolmesta edustajassa vuoden 2007 HVK:ssa.
3 Ehdotus sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista, III-232 artikla (2003).
4 Ehdotus sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista, I-19 artiklan 2 kohta (2003).
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Euroopan parlamentti koostuu unionin kansalaisten edustajista. Edustajien määrä 
on enintään 750. Kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen siten, että 
vähimmäismäärä on kuusi jäsentä jäsenvaltiota kohden. Jäsenvaltio voi saada 
enintään 96 paikkaa.

Tämä oli melko samanlainen ehdotus kuin Saksan Maastrichtin aikoihin tekemä, mutta joka 
tuossa vaiheessa hylättiin. Perinteisen sanamuodon muutoksen – aikaisemmasta "yhteisöksi 
yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajista" siirryttiin "unionin kansalaisten edustajiin" –
merkitys oli joidenkin tarkkailijoiden mielestä kateissa. Vaikka termillä "kansat" ei olekaan 
nykyisessä perustamissopimuksessa mitään täsmällistä oikeudellista merkitystä, muutos 
termin vaihtamisesta "kansalaisten edustajiin" ei ollut vahinko: EU:n kansalaisen asema 
korostui muuallakin perustuslaillisessa sopimuksessa.1 Parlamentin edustajat 
valmistelukunnassa ja sitä seuranneessa HVK:ssa olivat toiveikkaita, että muutos rohkaisisi 
ylikansallisen politiikan kehittämiseen, mikä johtaisi ylikansallisen poliittisen alueen 
yleisempään tunnustamiseen. 

Lissabonin sopimus

Lissabonin sopimusta koskevat neuvottelut ja harkinta-aika ovat tutumpi tarina 
lähimenneisyydestä. Hallitustenvälisessä konferenssissa parlamentti ei vaatinut 
yhdenmukaisen vaalimenettelyn vahvistamista eikä – kuten oli esitetty – erioikeus- ja 
vapausjärjestelmän uudistamista. 

Perustuslaillista sopimusta koskevien neuvottelujen ulkopuolella saavutettiin merkittävää 
edistymistä. Euroopan tason poliittisia puolueita koskevat ensimmäiset säännöt annettiin 
vuonna 2003 ja niitä laajennettiin koskemaan puoluepoliittisia säätiöitä vuonna 2007.2 Myös 
Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevia sääntöjä muutettiin viimeksi vuonna 2005.3

Vaikka vaalimenettelykysymystä ei käsitelty neuvotteluissa, jotka koskivat perustuslaillisen 
sopimuksen muuttamista Lissabonin sopimukseksi, ehdotus jakaa vuonna 2009 valittavan 
parlamentin paikat uudelleen aiheutti suuria ristiriitoja. Parlamentti noudatti Eurooppa-
neuvoston kesäkuussa 2007 esittämää pyyntöä laatia ehdotus paikkojen uudelleenjaosta. 
Lamassouren ja Severinin mietinnössä (2007) parlamentti onnistui määrittelemään 
vakuuttavalla tavalla, miten alenevan suhteellisuuden periaatetta olisi sovellettava 
käytännössä: mainittu periaate tarkoittaa sitä, että kunkin jäsenvaltion väkiluvun ja paikkojen 
määrän suhteen on vaihdeltava niiden vastaavan väkiluvun perusteella siten, että 
väkiluvultaan suuremman jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen edustaa useampia 
kansalaisia kuin väkiluvultaan pienemmän jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen ja 

                                               
1 Varsinkin I-45 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan "Euroopan parlamentti on kansalaisten suora edustaja 
unionin tasolla" (toistettu myöhemmin Lissabonin sopimukseen sisältyvässä, Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen muuttamista koskevassa 8 a artiklan 2 kohdassa).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 4. marraskuuta 2003 antama asetus (EY) N:o 2004/2003 Euroopan tason 
poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä; EUVL L 297, 15.11.2003. Ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1524/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, EUVL L 343, 27.12.2007.
3 Euroopan parlamentin 28. syyskuuta 2005 tekemä päätös Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen vahvistamisesta (2005/684/EY, Euratom); EUVL L 262, 7.10.2005.
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päinvastoin, mutta se merkitsee myös sitä, että millään väkiluvultaan pienemmällä 
jäsenvaltiolla ei ole enempää paikkoja kuin väkiluvultaan suuremmalla jäsenvaltiolla".1

Yksi valtio, Italia, kuitenkin vastusti ehdotusta, joka yllä esitetyn mukaisesti antaisi sille 
72 paikkaa ja Iso-Britannia saisi 73 ja Ranska 74 paikkaa. HVK:n viime minuuteilla päästiin 
kompromissiin, jolla nostettiin parlamentin kokoa 751 paikkaan – eli 750 ja puhemies – ja 
lisäpaikka annettiin Italialle. Tällä järjestelyllä valitettavasti rikotaan (parlamentin 
määritelmän mukaisen) alenevan suhteellisuuden periaatteen tiukkaa soveltamista, koska 
italialainen Euroopan parlamentin jäsen edustaa vähäisempää määrää ihmisiä kuin hänen 
espanjalainen kollegansa huolimatta siitä, että Espanjan väkiluku on pienempi kuin Italian.2

Tästä puhdasoppisuudesta poikkeamisesta huolimatta parlamentti ja neuvosto ovat 
hyväksyneet ainakin teoriassa Lamassouren ja Severinin määritelmän alenevasta 
suhteellisuudesta. Parlamentin paikkoja koskevan kiistan ratkaisemisen jälkeen Lissabonin 
sopimus allekirjoitettiin 13. joulukuuta 2007. Tarkistetun sopimuksen Euroopan unionista 
9 a artikla kuuluu seuraavasti3:

1. Euroopan parlamentti toimii yhdessä neuvoston kanssa lainsäätäjänä ja 
budjettivallan käyttäjänä. Se huolehtii poliittisesta valvonnasta ja antaa neuvoja 
perussopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Se valitsee komission 
puheenjohtajan. 

2. Euroopan parlamentti koostuu unionin kansalaisten edustajista. Edustajia on 
puhemiehen lisäksi enintään 750. Kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen 
siten, että vähimmäismäärä on kuusi jäsentä jäsenvaltiota kohden. Jäsenvaltio voi 
saada enintään 96 paikkaa.

Eurooppa-neuvosto tekee yksimielisesti Euroopan parlamentin aloitteesta ja sen 
hyväksynnän saatuaan päätöksen, jolla määritellään Euroopan parlamentin 
kokoonpano ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja periaatteita noudattaen. 

3. Euroopan parlamentin jäsenet valitaan yleisillä, välittömillä, vapailla ja salaisilla 
vaaleilla viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

4. Euroopan parlamentti valitsee jäsentensä keskuudesta puhemiehen ja 
puhemiehistön.

SEUT:n 223 artikla kuuluu seuraavasti:

1. Euroopan parlamentti laatii esityksen tarvittavista säännöksistä jäsentensä 

                                               
1 11. lokakuuta 2007 äänin 378 puolesta, 154 vastaan ja 109 tyhjää hyväksytyn Lamassouren ja Severinin 
mietinnön 6 kohta; A6-0351/2007  (EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 132).
2 Eurooppa-neuvosto vahvisti paikkojen uudelleenjakoa koskevan poliittisen sopimuksen 14. joulukuuta 2007.
SEU:n 9 a artiklan 2 kohdassa viitattu päätös hyväksytään virallisesti Lissabonin sopimuksen tultua voimaan –
joskin, kuten pöytäkirjassa N:o 36 siirtymämääräyksistä todetaan, "hyvissä ajoin ennen vuonna 2009 pidettäviä 
Euroopan parlamentin vaaleja".
3 Viittaukset Lissabonin sopimukseen ovat peräisin perussopimusten konsolidoidusta versiosta (EYVL C, 115, 
9.5.2008).
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yleisten ja välittömien vaalien toimittamiseksi yhdenmukaista menettelyä noudattaen 
kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti. 

Neuvosto vahvistaa tarvittavat säännökset yksimielisesti erityistä 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja saatuaan Euroopan parlamentin jäsentensä 
enemmistöllä antaman hyväksynnän. Nämä säännökset tulevat voimaan, kun 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Euroopan parlamentti vahvistaa omasta aloitteestaan erityistä 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja saatuaan komission 
lausunnon ja neuvoston määräenemmistöllä antaman suostumuksen jäsentensä 
tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat säännöt ja yleiset ehdot. Jäsenten tai entisten 
jäsenten verotusjärjestelmää koskevien sääntöjen tai ehtojen osalta edellytetään 
neuvostossa yksimielistä päätöstä. 

Perussopimuksen uudistamista koskevien pitkien neuvottelujen jälkeen on selvää, että EU on 
jo edistynyt huomattavasti Euroopan parlamentin yhdenmukaista vaalia koskevien 
perusedellytysten vahvistamisessa, vaikka yksi yhteinen vaalilaki puuttuukin. Aiheen 
aikaisempien esittelijöiden löytämistä ongelmista monet on jo saatu tyydyttävästi ratkaistua, 
erityisesti:

 suhteellisen edustuksen muoto on vahvistettu kaikissa jäsenvaltioissa;
 oikeus toimia kahden parlamentin jäsenenä on poistettu;
 Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt on perustettu ja niitä rahoitetaan;
 EP:n jäseniä koskevat edellytykset ja ehdot yhdenmukaistetaan.

Välittömien vaalien käyttöönoton alkuvaiheessa esillä oli toinen ryhmä kysymyksiä, jotka 
saattoivat tuolloin näyttää ongelmallisilta, mukaan luettuna riippumattomien ehdokkaiden 
kelpoisuus ja vaalikustannusten valvonta. Saadut kokemukset ovat poistaneet mainitun 
ongelman. Ongelmia ei ole näyttänyt syntyneen yksinkertaisesti siitä syystä, että on sovellettu 
jäsenvaltioiden omaa päätösvaltaa ja vaalikäytäntöä. 

Tähän saakka saavutetusta edistymisestä huolimatta tulevassa mietinnössä pyydetään 
puuttumaan Euroopan parlamentin välittömiä vaaleja koskevan vuoden 1976 säädöksen 
tarkistamiseen. Tämä ajankohta näyttää todellakin hyvältä lisäuudistusten käynnistämiseen, 
koska on kulunut kaksitoista vuotta siitä, kun parlamentti viimeksi käsitteli asiaa 
Anastassopoulosin mietinnössä, ja on vielä runsaat neljä vuotta siihen, ennen kuin mikään 
toteuttamiskelpoinen vaalimenettelyn uudistus voisi tulla voimaan (vuonna 2014). 

Parlamentin merkitys ja toimivalta ovat lisääntyneet huomattavasti vuoden 1979 jälkeen. Tätä 
ei ole otettu huomioon vuoden 1976 säädöksen erittäin rajallisissa uudistuksissa. EP:n jäsenet 
ovat saaneet paljon enemmän toimivaltaa Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. 
Parlamentti tarvitsee vaalijärjestelmän ja sisäisen organisaation, joka on suhteessa sen uusiin 
tehtäviin. 

Pyrkimys kohti alenevan suhteellisuuden periaatetta
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Koska Lissabonin sopimus ei ollut vielä voimassa, vuoden 2009 vaalit käytiin Nizzan 
sopimuksen perusteella (736 paikkaa ja jäsenvaltioiden paikkamäärät vaihtelevat 5 ja 
99 paikan välillä). Paikat on joka tapauksessa jaettava täydellisesti uudelleen ennen vuotta 
2014 Lissabonin sopimusten määräysten, väestökehityksen ja myös mahdollisten uusien 
jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi.1

Alenevan suhteellisuuden periaatteen periaate on toimiva liittovaltioperiaate, joka suojaa 
pienempien väestöjen etuja siten, että väkiluvultaan pienempien jäsenvaltioiden edustus on 
suhteellisesti suurempi kuin väkirikkaiden jäsenvaltioiden edustus. Vaikka Eurooppa-
neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin ehdotuksen joulukuussa 2007, alenevan 
suhteellisuuden periaatetta ei vielä ole sovellettu käytännössä. Vuonna 2004 valitussa 
parlamentissa kymmenellä jäsenvaltiolla oli liian monta tai liian vähän EP:n jäseniä. 
Nykyisessä kesäkuussa 2009 valitussa parlamentissa mainittuja jäseniä on yhteensä yhdeksän. 
Senkin jälkeen, kun 18 ylimääräistä "Lissabon-jäsentä" on valittu parlamenttiin, edellä 
mainittuja jäseniä on viisi, mikä ilmenee liitteessä II olevassa taulukossa ja kaaviossa. 

On tärkeää tunnustaa, että nykyinen paikkajaon "järjestelmä" on vain poliittinen sopimus, 
joka sen lisäksi on pysyvästi epävakaa. Ilmeisiä epävakautta aiheuttavia tekijöitä ovat Saksa, 
jonka väkiluku on kääntymässä nopeaan laskuun, sekä toisaalta Ranskan, Ison-Britannian ja 
Italian väkiluvun kasvu, minkä vuoksi Saksan ja viimeksi mainittujen jäsenvaltioiden 
väkilukujen ero supistuu tulevien vuosikymmenten aikana. Jos Saksan paikkaluku säilyy 
enimmäismäärässä (96) Saksan väkiluvun alenemisesta huolimatta, seuraavaksi 
väkirikkaimmille maille on annettava paljon nykyistä enemmän paikkoja. Mainitun kaltainen 
kehitys vaarantaa keskikokoisten jäsenvaltioiden edut, mikä puolestaan vaarantaa alenevan 
suhteellisuuden periaatteen. Väestökehitys muodostaa näin ollen merkittävän haasteen 
nykyisten järjestelyjen jatkamiselle, paikkojen uudelleenjakoon väistämättä liittyvästä 
poliittisesta kaupanteosta puhumattakaan. 

Perussopimuksessa määrätään, jäsenvaltion paikkojen enimmäismäärä on 96, mikä avaa 
mahdollisuuden Saksan paikkojen asteittaiseen vähentämiseen väkiluvun alenemisen 
perusteella.2 Järjestelmän toisessa eli alapäässä vastaava joustavuutta ei sovelleta: alin 
mahdollinen paikkaluku on kuusi. On muistettava, että kahden seuraavan vuosikymmenen 
aikana mahdollisia uusia jäsenvaltioita ovat vähintään Kroatia, Islanti, kuusi Länsi-Balkanin 
maata ja Turkki. 

Jokaisen jäsenvaltion sovittaminen oikeudenmukaisesti 751 paikan enimmäismäärään 
alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaisesti kuuluu suoraan Euroopan parlamentin omaan 
toimivaltaan, koska Lissabonin sopimuksen mukaisesti parlamentilla on oikeus (ja 
velvollisuus) päättää kokoonpanonsa muutoksista kullakin parlamentin kullakin 
toimikaudella. Parlamentti vastaa myös ehdotuksista, jotka koskevat liittyviä jäsenmaita 
edustavien jäsenten lukumäärän tilapäistä lisäämistä viisivuotisen toimikauden ajaksi. 

                                               
1 Jos Kroatia liittyy EU:hun parlamentin vaalikaudella 2009–14, sen paikat lisätään väliaikaisesti 751 paikkaan 
kuten Bulgarian ja Romanian tapauksissa tehtiin. Sama koskee Islantia. 
2 SEU:n 14 artiklan 2 kohta. On kuitenkin otettava huomioon, että parlamentin vuosien 2009–2014 toimikautta 
koskevassa Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksessa vaadittiin että "vähimmäis- ja enimmäismääriä on 
käytettävä täysimääräisesti, jotta Euroopan parlamentin paikkajako eroaa mahdollisimman vähän jäsenvaltioiden 
väestömäärien jakautumisesta". Tämä on suoraan sanottuna eriskummallista. 
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Se tosiasia, että saksalaiset ovat suhteettoman aliedustettuja Euroopan parlamentissa, 
muodosti osan niistä perusteista, joiden pohjalta Lissabonin sopimuksesta valitettiin Saksan 
liittovaltion perustuslakituomioistuimelle. Kesäkuussa 2009 antamassaan tuomiossa 
perustuslakituomioistuin katsoi alenevan suhteellisuuden periaatteesta käydyn keskustelun 
jälkeen, että sopimuksessa ehdotettu järjestelmä ei ole ristiriidassa Saksan liittovaltion 
perustuslain kanssa, koska EU ei ole liittovaltio. Perustuslakituomioistuin totesi, että 
Euroopan unionin kansalaisuuden käsitteestä huolimatta Euroopan parlamentti koostuu 
todellisuudesta kansallisesta edustuksesta. Toisin kuin Saksan liittopäivät Euroopan 
parlamentti ei ole yhtä kokonaisuutta edustava parlamentti. Se ole myöskään Euroopan 
suvereenien kansojen ylimmän päätösvallan haltija. Saksan edustus unionin muissa 
toimielimissä korvaa sitä, mitä muissa olosuhteissa voitaisiin pitää epäoikeudenmukaisena 
kohteluna parlamentissa. Edellä mainitun lisäksi Lissabonin sopimus sisältää rajatylittäviä 
osallistavia demokratiahankkeita, kuten kansalaisaloitteen, mikä hyödyllisellä tavalla 
täydentää EP:n jäsenten roolia.1

Karlsruhessa toimivan perustuslakituomioistuimen tuomio on edelleen kiistanalainen. Ilman 
mainitun tuomion periaatteiden hyväksymistäkin on selvää, että parlamentin tuleva 
kokoonpano on erityisen arkaluoteinen asia. Viimeistään nyt kun Lissabonin sopimus on 
voimassa, on ratkaisevan tärkeää, että parlamentin tulevasta kokoonpanosta päätettäessä on 
poikkeuksetta sovellettava alenevan suhteellisuuden periaatetta EU:n tuomioistuimelle 
tehtävien valitusten välttämiseksi. 

Saattaa olla aika tarkastella vakavammin myös mahdollista matemaattista kaavaa, jonka 
mukaisesti paikkajako voidaan muuttaa kestäväksi, läpinäkyväksi ja politikoinnista 
riippumattomaksi.2

Äänioikeuden laajentaminen

Koska kansalaisuuslait ovat hyvin erilaisia, on selvää, että mahdollisuudet saada EU:n 
kansalaisoikeudet eivät ole yhtäläisiä eri jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi pidemmän ajan 
toisessa jäsenvaltiossa asuvien muun jäsenvaltion kansalaisten asema on kaukana 
yhdenmukaisesta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun on kyse äänioikeuden menetyksestä 
kotimaassa ja mahdollisuudesta – tai mahdottomuudesta – hankkia se vastaanottajamaassa.3
Kun 27 monimutkaista vaalilakia pannaan yhteen 27 kansalaisuuslain kanssa voidaan pian 
nähdä, että unionin kokonaisvaltainen yhdenmukaistamisohjelman käynnistäminen olisi 
suunnattoman epäkäytännöllistä ja epäviisasta.4

Näin ollen jäljellä on edelleen niitä EU:n kansalaisia koskeva vakava äänioikeuden 
menettämisen ongelma, jotka oman valintansa mukaisesti käyttävät hyväkseen EU:n 

                                               
1 Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuimen tuomio 30. kesäkuuta 2009, erityisesti kohdat 279–297. 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html
2 Ks. esim. Victoriano Ramirez et al, 'Degressively Proportional Methods for the Allotment of the European 
Parliament Seats Amongst the EU Member States' in Mathematics and Democracy, Springer, Berlin 2006. 
3 Esimerkiksi Ison-Britannian kansalaiset menettävät oikeuden äänestää Ison-Britannian vaaleissa oleskeltuaan 
15 vuoden ajan ulkomailla. 
4 Tähän mennessä EU:n lähestymistapa on ollut aivan oikein pohjustava: ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
29. huhtikuuta 2004 antama direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella; EUVL L 158, 30.4.2004. 
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kansalaisen oikeutta asua toisessa jäsenvaltiossa. Vapaan liikkuvuuden oikeudellisten esteiden 
poistaminen ei ole johtanut demokraattisen äänioikeuden laajentamiseen käytännössä.1

Vuosien kuluessa on kuitenkin ponnekkaasti kehotettu ihmisiä äänestämään Euroopan 
parlamentin vaaleissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty sellaisiin kansalaisiin, jotka asuvat 
toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan. Näiden kansalaisten määrä on nousussa ja on nyt noin 
2 prosenttia EU:n kokonaisväestöstä. Barroson I komissio yritti tarkistaa direktiiviä 
93/109/EY, jossa säädetään niille unionin kansalaisille, jotka eivät ole asuinvaltionsa 
kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.2

Parlamentti tuki komission ehdotuksia yksinkertaistaa byrokraattisia menettelyjä, jotka 
liittyvät äänioikeuden tai ehdokkuuden rekisteröintiin ja siihen, miten jäsenvaltiot tarkastavat 
näiden rekisteröintien kelpoisuuden. Parlamentti ei kuitenkaan ollut samaa mieltä vuoden 
1993 lainsäädännössä vahvistetusta kiellosta, jonka mukaan sama ehdokas ei voi olla 
ehdokkaana useammassa kuin yhdessä maassa samoissa vaaleissa, ja pyysi neuvostoa 
lievittämään nykyisiä rajoituksia. Parlamentti perusti kantansa siihen, että vaikka 
vuoden 1976 säädöksen 8 artikla kieltää kahdenkertaisen äänestämisen, tällaista 
nimenomaista kieltoa ei sovelleta ehdokkuuteen. Lisäksi EU:n hallintojärjestelmän 
ylikansallisen luonteen laajentaminen on jossain määrin riippuvainen potentiaalisesta 
mahdollisuudesta äänestää ehdokkaita, joiden kansalaisuus poikkeaa äänestäjän omasta 
kansallisuudesta. Parlamentti pyrki myös varmistamaan, että asuinvaltion automaattisena 
velvollisuutena ei ole estää kansalaista äänestämästä, jos hän on menettänyt vaalioikeutensa 
toisessa valtiossa. EP:n jäsenet katsovat, että kummassakin tapauksessa asianomaisten 
valtioiden pitäisi saada päättää asiasta tapauskohtaisesti syrjinnän välttämiseksi. Jäsenet 
viittasivat Maastrichtin sopimuksen määräykseen, jonka mukaan jokaisella unionin 
kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omilla 
kansalaisilla.3

Radikaalimpi vaihtoehto olisi EU:n lainsäädännön soveltamisalan laajentaminen siten, että 
EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaalien ja kuntavaalien lisäksi 
myös kansallisissa ja alueellisissa parlamenttivaaleissa. Tällainen aloite EU:n tasolla saisi 
varmasti niskaansa syytökset siitä, että se olisi sekä toissijaisuuden että suhteellisuuden 
periaatteiden vastaista. Näin ollen ehdotus edellyttäisi SEUT:n 22 artiklan muuttamista, mistä 
olisi keskusteltava valmistelukunnassa, mikä luonnollisesti tarkoittaisi sekä kansallisten 
parlamenttien jäsenten ja hallitusten sekä komission ja EP:n jäsenten osallistumista.  

Ilman mainittua perussopimuksen muuttamista liittovaltiomielisten valtioiden ydinryhmä 
saattaisi yrittää tehostettua yhteistyötä vaalilainsäädännön alalla. Kahdenvälisten 
vastavuoroisten äänioikeuksien – joita Iso-Britannia, Irlanti, Kypros ja Malta soveltavat 
                                               
1 Ks. Dimitry Kochenov, 'Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the Member State 
of Nationality: An Ignored Link?' in Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ), 2009, no. 2. 
2 EYVL L 329, 30.12.1993. 
3 Duffin mietintö (A6-0267/2007) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja 
vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta. Hyväksytty 26. syyskuuta 2007 (EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 193). 
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toistensa välillä – laajentaminen voisi olla toinen tapa kehittää EU:n kansalaisten poliittisia 
oikeuksia ilman EU:n virallista väliintuloa.1 Voitaisiin myös ennakoida vaalioikeuksia 
koskevaa vetoomusta Lissabonin sopimuksen kansalaisaloitetta koskevan uuden määräyksen 
nojalla. Jos poliittinen ilmasto joskus tulee vastaanottavaisemmaksi EU:n kansalaisuuden 
poliittisen sisällön vahvistamiseksi, neuvosto voi joka tapauksessa aina toimia 
kansalaisoikeuksien soveltamisalan laajentamiseksi ilman, että sen pitäisi turvautua HVK:n 
koko arsenaaliin.2

Kansallisuus ja kansalaisuus

Italia esitti Lissabonin HVK:ssa vastalauseen, joka koski sille kuuluvia EP:n paikkoja vuoden 
2009 jälkeen. Vastalause perustui osittain väitteeseen, että uusi perussopimus muuttaisi 
parlamentin kokoonpanon perustaa väkiluvusta kansalaisiin. Kyseessä on kaksi eri asiaa 
varsinkin Italian kaltaisissa maissa, joissa ollaan oltu muita maita haluttomampia antamaan 
kansalaisoikeuksia maahanmuuttajille. Eurostatin mukaan tarkkoja lukuja on kuitenkin 
mahdotonta antaa, erityisesti nyt, kun suuret väkimäärät liikkuvat EU:n sisärajojen yli. 
Eurostat katsoo edelleen, että YK:n yleissopimusten mukaisesti kokonaisasukasluku on 
kaikkein luotettavin väestötieteellinen vertailukohta. Eurostat arvioi, että 94 prosenttia EU:n 
väestöstä asuu alkuperäisessä kotimaassaan, 4 prosenttia on EU:n ulkopuolisen maan 
kansalaisia ja vain 2 prosenttia on toisessa jäsenvaltiossa asuvia EU:n kansalaisia.

On syytä muistuttaa, että EU:n kansalaisen määritelmä on täysin riippuvainen jäsenvaltion 
kansalaisuuden saamisesta. EU:n kansalaisuuden saaminen edellyttää jäsenvaltion 
kansalaisuutta. Saattaa olla valitettavaa, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa kansalaisuuden 
saamista ja kaksoiskansalaisuuden myöntämistä koskevat menettelyt ovat vaikeutuneet 
entisestään. Ja jäsenvaltiot toimivat omien etujensa mukaisesti vähät välittäen toimiensa 
seurauksista EU:n kansalaisuuden määrälle tai laadulle.

Tällaiset yksipuoliset toimet ovat jossakin määrin ristiriidassa niiden pyrkimysten kansa, joita 
toteutetaan EU:n perussopimusten tarkistamiseksi kansalaisten kannalta ymmärrettävämpään 
suuntaan. Euroopan unionista tehty sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin 
sopimuksella, sisältää hyvin selkeän EU:n kansalaisuuden määritelmän:

9 artikla

Unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden 
periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat kansalaisia 
yhdenvertaisesti. Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion 
kansalaisuutta.

10 artikla

1. Unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan.

                                               
1 Tarkemman kuvan saamiseksi näistä kysymyksistä katso Jo Shaw'n teos The Transformation of Citizenship in 
the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
2 SEUT:n 25 artikla 
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2. Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla.

Jäsenvaltiota edustaa Eurooppa-neuvostossa valtion- tai hallituksen päämies ja 
neuvostossa hallitus, jotka puolestaan ovat demokratian mukaisessa vastuussa joko 
kansallisille parlamenteilleen tai kansalaisilleen.

3. Kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. 
Päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä 
kansalaisia.

4. Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen 
tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen.

EU:n kansalaisuuden yhden määritelmän sijasta EU:ssa on 27 erilaista kansallista 
määritelmää EU:n kansalaisuudesta. EU:n 27 jäsenvaltion kansallisten lakien valikoima on 
hämmentävän laaja.1 Jotkut jäsenvaltiot myöntävät erityisiä erioikeuksia kolmannen maan 
kansalaisille, jotka kuuluvat sukulaiskansoihin; toiset ehdottomasti eivät. Jotkut jäsenvaltiot 
myöntävät oleskeluluvan entisten siirtomaiden asukkaille, toiset eivät. Jäsenvaltiot soveltavat 
merentakaisten alueiden tai hallintoalueiden kansalaisoikeuksia monin eri tavoin. EU ei ole 
yrittänyt mitenkään yhdenmukaistaa näitä lakeja, vaikka jäsenvaltiot ovatkin monessa 
tapauksessa pyrkineet ottamaan mallia toisistaan. Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, 
että tarve noudattaa EU:n lainsäädäntöä rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta asettaa omat 
sääntönsä kansalaisuuden saamiselle tai menettämiselle rajoittaa2. Tässä yhteydessä Espanjan
äskettäinen päätös antaa kansalaisuus monille maahanmuuttajille EU-kumppaneitaan 
kuulematta sai osakseen paljon huomiota. 

Kuinka paljon vaalilakeja sitten saadaankin lähennetyksi, jäljelle jää kuitenkin vielä 
ratkaisematon ongelma siitä, miten Euroopan parlamentin paikat jaetaan. Onko Lissabonin 
sopimuksella Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklaan tehdyillä muutoksilla EU:n 
kansalaisuuden asemaan todella merkitystä tässä yhteydessä? Pitäisikö meidän laskea 
pikemminkin EU:n kansalaisia kuin maan asukkaita? Jos näin on, niin kuka tarkkaan ottaen 
on Euroopan unionin kansalainen? Vai seuraammeko me James Madisonin uskomusta, että 
tasavallassa parlamentaarinen edustus on ennemminkin syntymäoikeus kuin kansalaisen 
etuoikeus? Madisonin lähestymistapa sisältää sen, että Euroopan parlamentti ei edusta EU:n 
kansalaisia ainoastaan de jure (kuten SEU:ssa virallisesti vahvistetaan), vaan se edustaa myös 
ketä tahansa muuta, joka asuu unionin alueella, myös lapsia ja ulkomaalaisia, ja sen 
velvollisuutena on pitää huolta näistä henkilöistä. Jos muut tekijät ovat ennallaan, esittelijän 
mielestä tässä tapauksessa parlamentin paikkojen perinteinen jakomenetelmä kokonaisväestön 
perusteella – puuttumatta mitenkään ääntenlaskentaan neuvostossa – on oikea vaihtoehto eikä
sitä pitäisi muuttaa. 

Lisäuudistusten tarve

                                               
1 Ks. Rainer Bauböckin, Eva Ersbøllin, Kees Groenendijkin ja Harald Waldrauchin toimittama teos Acquisition 
and Loss of Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, 
Austrian Academy of Sciences, Vienna, January 2006. 
2 Asia C-145/04 Espanja vs. Iso-Britannia, Kok. 2006 (Gibraltar) ja asia C-300/04 Eman ja Sevinger vs. College 
van burgemeester en wethouders van Den Haag, Kok. 2006 (Aruba).
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Euroopan parlamentin ei pidä suhtautua välinpitämättömästi omiin vaalimenettelyihinsä. 
Voidakseen jatkaa saarnaamista moniarvoisen liberaalin demokratian hyvistä puolista EP:n on 
harjoitettava myös nykyistä enemmän itsekritiikkiä. 

Etyj/ODIHR tarkkaili vuonna 2009 ensimmäisen kerran täysimittaisesti Euroopan 
parlamentin vaaleja. Sen havainnot ovat mielenkiintoisia.1 Ensinnäkin Etyjin vaalitarkkailijat 
pitivät erityisen huomionarvoisena sitä, kuinka erilaiset EP:n vaalit olivat kussakin 
jäsenvaltiossa ja panivat merkille eroavuudet paikkajaossa, ensisijaisten äänien antamisen 
mahdollisuudessa, vapaiksi jääneiden paikkojen täyttämisessä, vaalijärjestelmissä, 
äänioikeudessa, ehdokkuudessa, ehdokkaiden valinnassa, vaalipiireissä ja vaalipäivissä. 
Kansainväliset tarkkailijat pitivät huomionarvoisena myös sitä, että EU:n tason poliittisten 
puolueiden osallistuminen vaalikampanjoihin on itse asiassa kiellettyä.2

ETYJ/Odihir arvosteli erityisesti seuraavia asioita:

 kaikkia EU:n jäsenvaltioita koskevia ehdokkuusvaatimuksia ei ole yhdenmukaistettu; 
 Etyjin vaatimusten noudattamista ehdokkaan vaalikampanjassa koskevien säädösten 

puuttuminen joistakin jäsenvaltioista;
 Äänioikeutta koskevien säädösten puuttuminen joistakin jäsenvaltioissa erityisesti 

vankien ja EU:ssa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten osalta;
 vaalituloksesta oikeusistuimelle valittamisen mahdollisuuden puuttuminen joistakin 

jäsenvaltioista; 
 kotimaisten ja kansainvälisten vaalitarkkailijoiden pääsyä ja heidän kanssaan 

harjoitettavaa yhteistyötä koskevien Etyjin vaatimusten mukaisten sääntöjen 
puuttuminen joistakin jäsenvaltioista;

ETYJ/Odihirin suosituksiin sisältyivät:

 tietoisuuden lisäämistä koskevien nykyisten käytäntöjen tarkistaminen tarkoituksena
lisätä tehokkuutta ja välttää mahdollisia puolueellisuussyytöksiä;

 sen varmistaminen, että EU:n tason poliittisten ryhmien toiminta otetaan riittävästi 
huomioon kansallisessa vaalilainsäädännössä; 

 vaalipäivien yhdenmukaistaminen, jotta voidaan varmistaa, että tulosten 
julkistamisessa kunnioitetaan sekä avoimuuden tarvetta että tarvetta välttää 
mahdollinen vaikuttaminen muiden jäsenvaltioiden vaalituloksiin;

 rekisteröityjä äänestäjiä koskevan tiedonvaihdon parantaminen äänioikeuden 
yhtäläisyyden suojaamiseksi ja useaan kertaan äänestämisen estämiseksi;  

 lainsäädännön muuttaminen tarvittaessa riippumattoman uutisvälityksen 
varmistamiseksi ja sen arvioimiseksi, missä määrin tiedotusta koskevaa sääntöjä 
kunnioitetaan vaalikampanjan aikana.

Läheistä huomiota ansaitsevassa arvokkaassa kertomuksessaan ETYJ/Odihir esitti lukuisia 
muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten valituksia siitä, että he eivät 
ole voineet käyttää äänioikeuttaan. Asiantuntijat kannattavat komission pyrkimyksiä parantaa 
                                               
1 OSCE/ODIHR Expert Group Report, Elections to the European Parliament, 4-7 June 2009, Warsaw, 
22 September 2009. 
2 Asetus EY 2004/2003, sellaisena kuin se on muutettu vuonna 2007. 
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sekä äänestäjien että ehdokkaaksi asettuvien tilannetta.  

Vetoomukset

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta on vastaanottanut lukuisia vakavia valituksia 
lukuisista Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvistä ongelmista. Monet valitukset ovat 
peräisin Espanjassa ja Maltassa asuvilta EU:n kansalaisilta, jotka ovat valittaneet siitä, että he 
eivät ole päässeet äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa paikallisten 
vaaliviranomaisten toimien (useimmissa tapauksissa toimimattomuuden) vuoksi. Muita 
vetoomuksia ovat esittäneet muun kuin asuinmaansa kansalaiset, jotka eivät voi liittyä 
poliittiseen puolueeseen uudessa asuinjäsenvaltiossaan.   

Huomattavimmat väitettyä syrjintää koskevat vetoomukset ovat peräisin Latviasta ja Virosta, 
joista ensiksi mainitussa 20 prosenttia ja viimeksi mainitussa 12 prosenttia venäläisestä 
vähemmistöstä luokitellaan "kansalaisuutta vailla oleviksi" Euroopan parlamentin vaaleissa ja 
muissa vaaleissa. 

Useat italialaiset vetoomuksen esittäjät haluavat kieltää tuomittujen rikollisten asettumisen 
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleissa. Yleisenä sääntönä koko EU:ssa on kuitenkin se, 
että tuomion kärsimisen tai seuraamuksen maksamisen jälkeen ei ole estettä 
kansalaisluottamuksen palauttamiselle, vaalioikeus mukaan luettuna. Useat jäsenvaltiot 
jättävät puolueiden – ja viime kädessä äänestäjien – ratkaistavaksi sen, kuka olisi valittava 
parlamenttiin. 

Lisätutkimusten perusteella saattaa kuitenkin olla mahdollista soveltaa oikeutta EP:n jäsenen 
erottamiseen äänestäjien vetoomuksella tapauksissa, joissa EP:n jäsen tuomitaan rikoksesta 
sen jälkeen kun hänet on valittu Euroopan parlamenttiin. Tämä olisi asianmukaista erityisesti 
julkisten varojen törkeän väärinkäytön perusteella. 

Muuan valittaja on esittänyt kysymyksen siitä, miksi Ison-Britannian ylähuoneen perinnölliset 
päärit eivät voi asettua ehdokkaiksi EP:n vaaleissa.1

Vetoomuksia on esitetty myös äänioikeuden menettämisestä (a) sen perusteella, että he ovat 
tulleet äänestyspaikalle sen jälkeen, kun äänestys on päättynyt heidän alkuperämaassaan ja 
(b) sen vuoksi, että he eivät voi äänestää uuden asuinmaansa parlamenttivaaleissa. Kuten 
edellä on mainittu, äänioikeuden laajentaminen koskemaan kansallisia vaaleja vaatisi 
perussopimuksen muuttamista, minkä vuoksi sitä olisi käsiteltävä valmistelukunnassa, jonka 
tehtäväksi on asetettu EU:n kansalaisuuden ja vaaliuudistuksen välistä suhdetta.  

Valmistelukuntaa olisi pyydettävä käsittelemään kaikkia muita parlamentille vetoomuksen 
esittäneiden ja ETYJ/Odihirin esiin tuomia asioita.   

Legitimiteetti ja äänestysprosentti

                                               
1 Vastaus on ironista kyllä se, että jäljellä oleva ylähuoneen aristokraattinen osa on itse asiassa ainoa "vaaleilla" 
valittu ylähuoneen osa, koska he ovat aatelissukunsa valitsemia.  "Elinikäisiä päärejä ei valita eivätkä he sen 
vuoksi voi erota ylähuoneesta. 
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Euroopan parlamentti haluaa oikeutetusti parantaa arvostustaan suuren yleisön silmissä, jotta 
siitä tulee uuden eurooppalaisen poliittisen alueen keskipiste, yhtenäisten poliittisten 
markkinoiden hyväksytty foorumi, joka osallistuu EU:n lainsäädännön ja talousarvion 
laatimiseen sekä valvoo komissiota. Tähän saakka pyrkimystä poliittiseen legitimiteettiin on 
vesittänyt vaalien äänestysprosentin jatkuva lasku, puutteellinen raportointi tiedotusvälineissä, 
apaattiset poliittiset puolueet ja jopa joidenkin kansallisten parlamenttien piilokateus 
Euroopan parlamentin toimivallan vahvistumisesta. On oikeutettua tuntea syvää huolta 
tosiasiasta, että yleinen osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin on laskenut tasaisesti 
63,0 prosentista (vuonna 1979) 43,1 prosenttiin (vuonna 2009).1

Minkä tahansa mittapuun perusteella äänestysprosentin laskeminen osoittaa vieraantumista 
EU:n asialistalla olevista asioista. Yleiset äänestysprosentit peittävät kuitenkin monia 
jäsenvaltioiden välisiä eroavuuksia, jotka johtavat juurensa eri jäsenvaltioiden oikeudellisista, 
historiallisista ja ajankohtaisista olosuhteista. EU-jäsenyyden pituus vuosissa laskettuna, 
korruption yleisyys tai kansallisten vaalien läheisyys ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka 
vaikuttavat merkittävästi äänestysprosenttiin.2 Vuonna 2009 Luxemburgin äänestysprosentti 
oli yli 90, Slovakiassa alle 20 prosenttia. Erot Euroopan äänestyskäytännöissä ovat merkittävä 
tekijä: EU: tasolla keskimääräinen ero oli 25 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että kolmesta 
kansallisissa vaaleissa äänestäneistä vain kaksi äänesti Euroopan parlamentin vaaleissa. 
Alankomaissa vastaava suhde oli kahden suhde yhteen.3

Voiko vaalimenettelyn virallinen uudistus korjata nämä äänestysprosenttia koskevat 
ongelmat? Kriteerimme uuden uudistusjakson aloittamiseksi olisi määriteltävä huolella. 
Emme pyri yhdenmukaisuuteen yhdenmukaisuuden vuoksi. Kansallisella tasolla havaittujen 
ongelmien huomioon ottamisessa lähestymistapamme pitäisi olla realistinen. Asteittainen 
kehitys on pakostakin toiminut vuosien ajan monien unionin perustajien 1950-luvulla ensiksi 
esittämien monien tavoitteiden viemisessä eteenpäin. Tämä uudistus ei ole todennäköisesti 
viimeinen, sillä vahvat parlamentit mukautuvat helposti muuttuviin yhteiskunnallisiin ja 
poliittisiin oloihin. EU:n tapauksessa tulevan laajentumisen vauhti ja laajuus ovat iso 
kysymysmerkki. Olisi uhkarohkeaa yrittää määrittää monikansallisen parlamentaarisen 
demokratian lopullista kohtaloa Euroopassa näissä olosuhteissa unionin tulevaa kokoa ja 
muotoa tietämättä. 

Tunnemme kuitenkin vähintään riittävästi Euroopan tulevaisuuden vaihtoehtoisia 
skenaarioita, joiden perusteella voimme olla varmoja, että vahvan, aktiivisen ja välittömillä 
vaaleilla valitun parlamentin olisi oltava – ja se on – EU:n hallintojärjestelmän ytimessä. 

Erioikeudet ja vapaudet

Erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa on muutettava merkittävistä syistä. Mainittu 
pöytäkirja on peräsin lähes 50 vuoden takaa ajalta, jolloin Euroopan parlamentin jäsenet 
olivat myös kansallisen parlamenttinsa jäseniä ja jolloin oli epäilemättä asianmukaista, että 
kansalliset parlamentit olivat vastuussa sen päättämisestä, missä tapauksissa EP:n jäsenille 
                                               
1 Katso liite III. 
2 Belgiassa,Kyproksessa ja Luxemburgissa äänestäminen on pakollista. 
3 Katso Richard Rosen ja Gabriela Borzin tutkimus, Variability in European Parliament Turnout: political 
causes and implications, Studies in Public Policy Number 466, Centre for the Study of Public policy, University 
of Aberdeen, 2010. 
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olisi myönnettävä poikkeus kansallisesta lainsäädännöstä. Parlamentin jäsenten asemaa 
koskevista säännöistä vuonna 2005 tehdyn päätöksen yhteydessä parlamentti kuitenkin 
hyväksyi kannan, jonka mukaan mainittua pöytäkirjaa olisi uudistettava siten, että se vastaa 
parlamentin nykyistä asemaa riippumattomana, suorilla vaaleilla valittuna ja täysin 
vastuullisena parlamenttina. Kansallisten ja EU:n viranomaisten välillä on ollut useita EP:n 
jäsenten valtakirjojen tarkastamista ja paikkojen täyttämistä koskeneita kiistoja, jotka ovat 
paljastaneet todellisia eroja EP:n jäsenten oikeudellisesta asemasta 27 eri jäsenvaltiossa. 
Parlamentilla olisi nyt oltava mahdollisuus vastustaa tilannetta, jossa jäsenvaltio peruuttaa 
EP:n jäsenen mandaatin, jos se on ristiriidassa Euroopan unionin säännöksen tai oikeuden 
kanssa;

Parlamentin jäsenten asemaa koskevista säännöistä tehdyn sopimuksen yhteydessä neuvosto 
suostui tutkimaan mainittujen sääntöjen mahdollista vaikutusta primaarilainsäädäntöön. 
Parlamentti oli pyytänyt edellä mainittua asiaa kesäkuussa 2003 antamassaan 
päätöslauselmassa, jossa parlamentti ehdotti, että erioikeuksista ja vapauksista tehtyä 
pöytäkirjaa olisi käytettävä mainitun tarkistamisen perustana.1 Tähän mennessä asiassa ei ole 
tapahtunut minkäänlaista edistymistä. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen kaikki 
mainitut tärkeät asiat on otettava sen valmistelukunnan asialistalle, joka kokoontuu 
käsittelemään parlamentin uudistamista. 

Miesten ja naisten sekä etnisten ryhmien välinen epätasapaino

EP:n naisjäsenten lukumäärä on enemmän kuin kaksinkertaistunut vuonna 1979 pidettyihin 
ensimmäisiin suoriin vaaleihin verrattuna ja vuonna 2010 naisten osuus 35,5 prosenttia. 
Tässäkin suhteessa jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja. Vuonna 2009 valitussa 
Euroopan parlamentissa Suomella ja Ruotsilla on enemmän naisedustajia kuin miesedustajia. 
Slovenian, Liettuan, Irlannin, Italian, Puolan, Tshekin tasavallan ja Luxemburgin edustajista 
alle kolmasosa on naisia; Maltalla ei ole yhtäkään naisedustajaa.2

Me emme ehdota kiintiöjärjestelmää sukupuolten välisen tasapainon korjaamiseksi. Puolueita 
olisi kuitenkin kehotettava pyrkimään tavoitteeseen, jonka mukaan vuonna 2014 valittavassa 
Euroopan parlamentissa naisjäsenten osuus olisi vähintään 40 prosenttia Euroopan neuvoston 
parlamentaarinen edustajakokouksen suosituksen mukaisesti. 

Olisi pantava merkille, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa naisten edustus Euroopan 
parlamentissa on suurempi kuin naisten edustus kansallisessa parlamentissa. 

Etnisten vähemmistöjen tilanne on paljon huonompi. EP:n jäsenten joukossa on hyvin vähän 
aasialaisia tai afrokaribialaisia jäseniä. EU:n kansalaisuuden todellinen ulottaminen 
maahanmuuttajayhteisöihin ja niiden jälkeläisiin edellyttää sitä, että puolueet varmistavat 
etnisten vähemmistöjen kohtuullisen edustuksen (listavaalin) tärkeimpien ehdokkaiden 
joukossa.   

Loppupäätelmät

                                               
1 Katso EUVL C 68 E, 18.3.2004, s. 115–126 ja EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 830–831. 
2 Katso liite IV.
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Edellä mainitun perusteella on selvää, että jäljellä on huomattava määrä tärkeitä kysymyksiä, 
jotka saattaisivat – jos niihin puututaan tehokkaasti – parlamentin vaalit aikaisempaan 
verrattuna yhdenmukaisemmiksi tulevaisuudessa ja toisivat yhteenkuuluvuuteen, 
legitimiteettiin, tehokkuuteen ja moniarvoisuuteen liittyviä etuja.1

Edellä olemme jo ilmaisset kantamme, jonka mukaan vaaliuudistusta käsittelevä 
valmistelukunta on sekä välttämätön että tarpeellinen, koska se voi käsitellä demokraattisesti 
ja kokonaisvaltaisesti äänioikeutta, vaaleihin osallistumista, parlamentin kokoonpanoa, 
etuoikeuksia ja vaalijärjestelmää. Olisi joka tapauksissa hyödyllistä – jos muita tavoitteita ei 
voida toteuttaa – tarkastella uudelleen käytössä olevia erilaisia vaalijärjestelmiä kaikkein 
ilmeisimpien eroavaisuuksien ja poikkeamien ratkaisemiseksi.2

Sen ohella, että vaalijärjestelmän uudistamisen tärkeänä tavoitteena on edistää vaaleihin 
osallistumista, käsiteltäviksi tulee jotakin – esimerkiksi äänioikeusikärajan alentamista –
koskevia ehdotuksia, jotka ehkä eivät edistä nimenomaan mainitun tavoitteen toteutumista, 
mutta joilla kuitenkin on oheisarvoa.   

Kriittisenä tavoitteena on Euroopan parlamentin vaalien eurooppalaisen ulottuvuuden 
tehostaminen, jotta kansalaiset ja tiedotusvälineet voivat tehdä Euroopan unionin tulevaisuutta 
koskevia poliittisia valintoja. Euroopan tason poliittisten puolueiden rooli on ratkaisevan 
tärkeä tässä yhteydessä. Toimintakykyiset liittovaltion tason poliittiset puolueet ovat 
demokratian ensisijaisia tukipylväitä. Siitä syystä ehdotetaan, että perinteisesti kansallista ja 
alueellisista vaalipiireistä valittujen 751 EP:n jäsenen lisäksi vuonna 2014 valitaan 25 EP:n 
jäsentä yhdestä koko EU:n kattavasta vaalipiiristä. EU:n tason poliittiset puolueet vastaisivat 
ehdokkaiden valitsemisesta ja asettamisesta ja kilpailisivat keskenään äänestäjien 
kannatuksesta. Mainittu uudistus muuttaisi Euroopan parlamentin vaalien luonnetta ja 
lisäisivät EP:n edustavutta – sen mukaisesti, että Lissabonin sopimuksessa säädetään, että 
EP:n jäsenten on määrä olla " unionin kansalaisten edustajia jäsenvaltioiden kansojen 
edustajien sijasta".3

EU:n laajuisen ehdokaslistan äänestäminen on luonnollisesti valinnaista siten, että sen lisäksi 
äänestyspaikoilla äänestäjille tarjotaan toinen äänestyslippu. Voitaisiin olettaa, että toisen 
vaihtoehdon suosio kasvaa ajan mittaan, että äänestäjäkunta tottuu politiikan uuteen 
ulottuvuuteen ja että poliittiset ryhmät oppivat kampanjoimaan tehokkaasti myös EU:n 
tasoiseen vaalikampanjaan.   

Euroopan parlamentin ylikansallisen luonteen tehostamisen kannalta olisi tärkeää, että samaa 
aikaan vältetään äänestäjien vieraannuttamista korostamalla yksinomaan unionin laajuutta ja 
edistämällä kuvaa, jonka mukaan "Bryssel" on kaukana yksittäisestä kansalaisesta. 
Eurobarometritutkimukset ja muut mielipidemittaukset osittavat, että EU:n kansalaisilla on 
vain hyvin hämärä käsitys EU:n hallintojärjestelmästä. Äänestäjät mieltävät parhaiten pienet 
                                               
1 Esittelijä haluaa kiittää Brysselissä 25.–26. maaliskuuta 2008 pidetyn seminaarin Citizenship and Electoral 
Procedure osanottajia saamistaan virikkeistä. Seminaariesitelmänsä pitivät Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, 
Sara Hagemann & Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie ja Jo Shaw. Nämä esitelmät ja tiivistelmä 
keskusteluista on saatavilla osoitteesta: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CULT 
2 Katso liite V. 
3 SEU:n 14 artiklan 3 kohta ja EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan 2 kohta. 
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vaalipiirit. Äänestäjät suhtautuvat myönteisesti myös siihen, että he voivat valita yksittäisen 
ehdokkaan valitsemansa puoleen vaalilistalta ennalta määrätyn järjestyksen sisältävän 
listavaalin sijasta. Kumpikin vaihtoehto on otettava huomioon. Siitä syystä tässä mietinnössä 
ehdotetaan ensiksi alueellisten vaalipiirien perustamista suuremmissa valtioissa ja toiseksi 
omavalintaisen vaihtoehdon sisältävän puoliavoimen listavaalin järjestämistä. 

Nämä ovat tärkeimmät ehdotukset tässä mietinnössä. Niiden tarkoituksena on laajentaa 
Euroopan parlamentin demokraattista legitimiteettiä Euroopan unionin kansalaisuuden 
vahvistamisen avulla. Ne antavat Euroopan tason poliittisille puolueille olemassaolon 
oikeutuksen, joka niiltä on tähän mennessä puuttunut. Ne täydentävät hyödyllisellä tavalla jo
Lissabonin sopimuksella käynnistettyjä uudistuksia edustavan ja osallistuvan demokratian 
osalta. 

Näin ollen tässä mietinnössä esitetyt ehdotukset sisältävä seuraavat uudistukset: 

1. Luodaan 25 uuden EP:n jäsenen rajatylittävä vaalipiiri siten, että mainitut EP:n jäsenet 
valitaan etusijaäänestykseen perustuvalta vaalilistalta, jolla miehet ja naiset ovat 
tasapuolisesti edustettuina; 

2. Alueellisten vaalipiirien perustaminen määrätään pakolliseksi väkiluvultaan 
suurimmissa jäsenvaltioissa;

3. Vaaditaan suosituimmuusvaalitavan käyttöönottoa puoliavoimen listavaalin 
yhteydessä (jonka puitteissa äänestäjät voivat valita yksittäisiä ehdokkaita puolueen 
vaalilistan ehdokasjärjestyksen kumoamiseksi); 

4. Otetaan käyttöön 751 paikan jakautumisen säännöllinen tarkistaminen kullakin 
parlamentin vaalikaudella hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja alenevaa 
suhteellisuusperiaatetta kunnioittaen ja mahdollisesti toistaiseksi määrittämättömän 
matemaattisen kaavan mukaisesti; 

5. Edistetään järjestelyjä, joiden puitteissa oman kotijäsenvaltionsa ulkopuolella asuvat 
EU:n kansalaiset voivat asettua ehdokkaaksi ja äänestää;

6. Luodaan EU:n keskusvaalilautakunta, joka hallinnoi ja valvoo rajatylittävää listavaalia 
ja käsittelee valituksia; 

7. Vähennetään vaalipäivien lukumäärää siten, että ne sijoittuvat viikonloppuun sekä 
EP:n vaalien korostamiseksi että tulosten enneaikaisen ilmoittamisen estämiseksi 
(mikä vaatii muutoksia Alankomaissa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa); 

8. Siirretään vaalit kesäkuusta toukokuuhun uuden komission nimittämisen ja 
hyväksymisen nopeuttamiseksi;

9. Ehdotetaan äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajojen yhdenmukaistamista;
10. Ehdotetaan EP:n jäsenten ylikansallisen erioikeus- ja vapausjärjestelmän luomista;
11. Tutkitaan sähköiseen äänestyksen laajentamisen mahdollisuuksia äänestäjien 

mobilisoimiseksi ja äänestämisen helpottamiseksi; 

Uudistusprosessi:

Tässä yhteydessä ehdotettu uudistuspaketti edellyttää useiden EU:n primaarilainsäädännön 
välineiden muuttamista eri menettelyjen mukaisesti.

(a) 25 uuden EP:n jäsenen rajatylittävän vaalilistan käyttöönotto edellyttää muutosta SEU:n 
14 artiklan 2 kohtaan perussopimusten tavanomaista tarkistusmenettelyä koskevan 
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menettelyn mukaisesti, mikä tarkoittaa valmistelukuntaa ja sitä seuraavaa 
hallitustenvälistä konferenssia sekä muutoksen ratifiointia kaikissa jäsenvaltioissa.1

(b) Erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa on muutettava samaa menettelyä 
noudattaen. 

(c) Parlamentin 751 paikan uudelleenjako hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja edellyttää 
Eurooppa-neuvoston yksimielistä päätöstä parlamentin ehdotuksesta ja parlamentin 
suostumuksella.2

(d) Muut vaalimenettelyä koskevat menettelyt edellyttävät sitä, että neuvosto vahvistaa 
tarvittavat säännökset yksimielisesti erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja 
saatuaan Euroopan parlamentin jäsentensä enemmistöllä antaman hyväksynnän, minkä 
jälkeen kansalliset parlamentit hyväksyvät päätöksen.3

Mainittu erityinen lainsäädäntömenettely voidaan esittää vuoden 1976 säädöksen muodossa 
tämän mietintöön sisältyvän ehdotuksen mukaisesti. Avoimuusperiaatteen kannalta saattaa 
kuitenkin olla tarpeellista ottaa käyttöön perussopimukseen sisältyvä uusi pöytäkirja, joka 
korvaisi alkuperäisen säädöksen ja sisältäisi kaikki tässä yhteydessä esitetyt primaarioikeuden 
osatekijät. 

Sen jälkeen kun edellä ehdotetut perusuudistukset on hyväksytty, uusi EU:n 
keskusvaalilautakunta on luonnollisesti perustettava täytäntöönpanosäädösten 
täytäntöönpanon kautta.  

Nämä uudistukset aiheuttavat budjettivaikutuksia sekä EU:lle että jäsenvaltioille. 

Vaikka tässä yhteydessä tarvitaan useita välineitä ja menettelyjä, uudistukset muodostavat 
yhdenmukaisen toimenpidepaketin, jota olisi käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Onneksi 
valmistelukunta tarjoaa täydellisen mekanismin suhteellisen monimutkaisten asioiden 
perusteelliseen käsittelyyn, vaikuttaa merkittävästä kansalliseen lainsäädäntöön ja aiheuttaa 
myös merkittäviä perustuslaillisia vaikutuksia. 

Valmistelukunnalla on hyvät lähtökohdat käydä asiapohjaisia keskusteluja parlamentin 
uudistamisesta Eurooppa-neuvoston, komission ja kansallisten parlamenttien kanssa ja hyvät 
mahdollisuudet edistää laajempaa keskustelua muun muassa puolueiden, tutkijoiden, 
vaalipiirien viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Parlamentin kannalta olisi asiamukaista, että se esittää perussopimuksen uudistamista 
koskevan ehdotuksensa neuvostolle ja ilmoittaa samassa yhteydessä vaativansa 
valmistelukunnan kokoonkutsumista. 

Aikataulu olisi seuraava: parlamentti hyväksyy ehdotuksensa heinä-syyskuussa 2010; 
Eurooppa-neuvosto päättää HVK:n koolle kutsumisesta loka-joulukuussa 2010; 

                                               
1 SEU:n 48 artiklan 2,3 ja 4 kohta. 
2 SEU:n 14 artiklan 2 kohta. 
3 SEUT:n 223 artiklan 1 kohta. 
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valmistelukunta ja HVK kokoontuvat keväällä ja kesällä 2011; ratifiointi jäsenvaltioissa ja 
hyväksyminen Euroopan parlamentissa kesäkuussa 2012 ja sitä seuraavat 
täytäntöönpanotoimet; paikkojen uudelleenjakoa koskeva päätös viimeistään toukokuussa 
2013, jotta EP:n vaalit voidaan järjestää uudistetun järjestelmän mukaisesti toukokuussa 2014.
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SELVITYSOSASSA OLEVA LIITE I: Päätöslauselma Euroopan parlamentin 
jäsenten vaaleja koskevan yhteiset periaatteet sisältävän 

vaalimenettelyesityksen laatimisesta (Anastassopoulusin mietintö)1

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon de Vriesin päätöslauselmaesityksen Euroopan parlamentin jäsenten 
vaalien yhtenäisestä vaalimenettelystä (B4-0723/96),

– ottaa huomioon mietintönsä yhtenäisestä vaalimenettelystä ja erityisesti 10. lokakuuta 
19912 ja 10. maaliskuuta 19933 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon säädöksen edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä 
välittömillä vaaleilla, joka on neuvoston 20. syyskuuta 1976 tekemän päätöksen liitteenä,

– ottaa huomioon Saksan liittotasavallan hallituksen 22. lokakuuta 1996 hallitusten välisen 
konferenssin yhteydessä yhdenmukaisesta vaalimenettelystä tekemän ehdotuksen, joka 
oli keskeisiltä osiltaan sama kuin 10. maaliskuuta 1993 annettu päätöslauselma,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 138 artiklan 3 kohdan ja siihen 
Amsterdamin sopimuksella tehdyn muutoksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 148 artiklan,

– ottaa huomioon institutionaalisten asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeusasioita ja 
kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan lausunnon (A4-0212/98),

A. katsoo, että Amsterdamin sopimuksessa otetaan käyttöön käsite "kaikille jäsenvaltioille 
yhteiset periaatteet", mikä noudattaa parlamentin jo 10. maaliskuuta 1993 antaman 
päätöslauselman linjaa; päätöslauselmassa ei ehdotettu selkeästi vaalijärjestelmän 
yhdenmukaistamista vaan ainoastaan yleisiä suuntaviivoja,

B. katsoo, että Ison-Britannian hallitus on esittänyt parlamentilleen lakiehdotuksen, jonka 
mukaan otetaan käyttöön suhteellinen ja alueellinen vaalitapa vuoden 1999 Euroopan 
parlamentin vaaleissa,

C. katsoo, että laajentumisneuvottelut johtavat todennäköisesti siihen, että Euroopan 
unioniin liittyy kymmenen uutta jäsenvaltiota,

D. katsoo, että jäsenvaltiot ovat pitkälti yksimielisiä tiettyjen yhteisten periaatteiden 
määrittelemisestä;

E. katsoo, että mainitut periaatteet on ensisijaisesti pantava täytäntöön kansojen ja valtioiden 
unionin kansallisella tasolla: katsoo, että tarkoituksena on, että jokaisesta jäsenvaltiosta 

                                               
1 Hyväksytty 15. heinäkuuta 1998. EYVL C 292, 21.9.1998.
2 EYVL C 280, 28.10.1991, s. 141.
3 EYVL C 115, 26.4.1993, s. 121.
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valittavat jäsenet takaavat unioniin yhteisesti liittyneiden valtioiden kansojen 
asianmukaisen edustuksen;

1. Pitää myönteisenä hallitusten välisen konferenssin tekemää sopimusta yhteisten 
periaatteiden vahvistamisesta; on vakuuttunut siitä, että tietyt, erityisesti suhteellista 
vaalitapaa, äänikynnystä ja vaalikelpoisuutta koskevat säännökset, voidaan panna 
täytäntöön jo seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin mennessä; muiden säännösten 
täytäntöönpanossa on kuitenkin suotavaa edetä asteittain;

2. Katsoo, että suhteellisen vaalitavan käyttöönottamisen suhteen vallitsee yleinen 
yksimielisyys ja että menettely pitäisi sisällyttää eurooppalaiseen vaalijärjestelmään;

3. Toteaa, että on mahdotonta laatia ns. territoriaalisten vaalipiirien järjestelmä yhtenäisellä 
tavalla ja että on tehtävä eroja kunkin jäsenvaltion väestön perusteella; korostaa 
kuitenkin, että territoriaalisten vaalipiirien järjestelmä ei saa haitata säädösehdotuksen 
2 artiklan tarkoittaman suhteellisen vaalitavan periaatetta;

4. Arvioi, että Euroopan poliittisen tietoisuuden kannalta ja Euroopan tason poliittisten 
puolueiden kehittyessä osa edustajapaikoista olisi jaettava suhteellisen vaalitavan 
mukaisesti jäsenvaltioiden alueen muodostaman yhden vaalipiirin puitteissa;

5. Panee merkille, että äänikynnyksen vahvistamisen olisi edelleen oltava vapaaehtoista ja 
sen olisi joka tapauksessa oltava enintään 5 prosenttia kansallisista äänistä;

6. Ottaa huomioon, että vaikka suosituimmuusvaalitapa edistää kansalaisten 
osallistumismahdollisuuksia, sen käyttöönoton on edelleen oltava kunkin jäsenvaltion 
harkinnassa;

7. Katsoo, että yhteisön laajuisissa listoissa tavoitteena olisi oltava naisten ja miesten 
tasapuolinen edustus ja että on ensisijaisesti poliittisten puolueiden tehtävä soveltaa tätä 
tavoitetta suoraan käytäntöön;

8. Ehdottaa, että Eurooppa-vaalit pidetään toukokuussa, jotta voidaan edistää 
äänestysvilkkautta ja vältetään koulujen kesälomakausi, joka alkaa useissa jäsenvaltioissa 
kesäkuun alussa;

9. Suosittaa äänestyspäivien lukumäärän rajoittamista niin, että olisi mahdollista äänestää 
yhtenä ainoana päivänä tai enintään kahtena päivänä, esimerkiksi lauantaina ja 
sunnuntaina;

10. Pyytää neuvostoa tarkastelemaan seuraavaa säädösehdotusta ja hyväksymään sen 
pikaisesti, jotta se voisi tulla voimaan mahdollisimman pian;

11. Kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.
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SELVITYSOSASSA OLEVA LIITE II: Paikkajakauma (2009–2014)

Valtio

Väestömäärä
2008  

(milj.)
Pros.osuus EU-27:n      Paikkamäärä heinäk. 
väestöstä 2009

Heinäk. 2009 
Väestömäärän

ja paikkojen suhde
Heinäk.2009 

+ 18 paikkaa

Heinäk. 2009 + 18 
paikkaaa–Väestömäärän

ja paikkojen suhde

Väestömäärä
2009  

(milj.)*
Pros.osuus EU-28:n 
väestöstä

EP:n jäsenten mahd.
lukumäärä Heinäk. 

2014

Mahdollinen tilanne 
heinäk. 2014 Väestömäärän ja paikkojen suhde 

Saksa 82,218 16,53% 99 830.483 99 830.483 82,002 16,25% 96 854.188

Ranska 63,753 12,82% 72 885.460 74 861.528 64,351 12,76% 76 846.724

Yhdistynyt kuningaskunta 61,186 12,30% 72 849.806 73 838.164 61,635 12,22% 73 844.315

Italia 59,619 11,98% 72 828.046 73 816.703 60,045 11,90% 72 833.958

Espanja 45,283 9,10% 50 905.666 54 838.580 45,828 9,08% 55 833.236

Puola 38,116 7,66% 50 762.312 51 747.365 38,136 7,56% 49 778.286

Romania 21,529 4,33% 33 652.382 33 652.382 21,499 4,26% 29 741.345

Alankomaat 16,405 3,30% 25 656.216 26 630.977 16,486 3,27% 24 686.917

Kreikka 11,214 2,25% 22 509.718 22 509.718 11,260 2,23% 20 563.000

Belgia 10,667 2,14% 22 484.859 22 484.859 10,750 2,13% 20 537.500

Portugali 10,618 2,13% 22 482.618 22 482.618 10,627 2,11% 20 531.350

Tšekki 10,381 2,09% 22 471.868 22 471.868 10,468 2,08% 20 523.400

Unkari 10,045 2,02% 22 456.609 22 456.609 10,031 1,99% 20 501.550

Ruotsi 9,183 1,85% 18 510.161 20 459.145 9,256 1,83% 20 462.800

Itävalta 8,332 1,67% 17 490.112 19 438.521 8,355 1,66% 19 439.737

Bulgaria 7,640 1,54% 17 449.424 18 424.456 7,607 1,51% 18 422.611

Tanska 5,476 1,10% 13 421.215 13 421.215 5,511 1,09% 14 393.643

Slovakia 5,401 1,09% 13 415.462 13 415.462 5,412 1,07% 14 386.571

Suomi 5,301 1,07% 13 407.769 13 407.769 5,326 1,06% 14 380.429

Irlanti 4,401 0,88% 12 366.775 12 366.775 4,450 0,88% 12 370.833

Kroatia 4,435 0,88% 12 369.583

Liettua 3,366 0,68% 12 280.533 12 280.533 3,350 0,66% 10 335.000

Latvia 2,271 0,46% 8 283.863 9 252.322 2,261 0,45% 7 323.000

Slovenia 2,026 0,41% 7 289.414 8 253.238 2,032 0,40% 7 290.286

Viro 1,341 0,27% 6 223.483 6 223.483 1,340 0,27% 6 223.333

Kypros 0,789 0,16% 6 131.550 6 131.550 0,797 0,16% 6 132.833

Luxemburg 0,484 0,10% 6 80.633 6 80.633 0,494 0,10% 6 82.333

Malta 0,410 0,08% 5 82.060 6 68.383 0,414 0,08% 6 69.000

Islanti 0,319 0,06% 6 53.167

EU 497,456 100,00% 736 675.891 754 659.755 504,477 100,00% 751 671.740

Huomio: Tummennettujen segmenttien osalta aleneva suhteellisuus ei ole toteutunut.
* Eurostat marraskuu 2009
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EP:n paikkojen alenevan suhteellisuuden periaate
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SELITYSOSAN LIITTEESSÄ OLEVA LIITE III: Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentti (1979–2009)
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SELITYSOSASSA OLEVA LIITE IV: Sukupuolten epätasapaino
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SELITYSOSASSA OLEVA LIITE V: Euroopan parlamentti: nykyinen vaalikäytäntö jäsenvaltioissa

Vaalipiirit Suosituim-
muusäänestys

Paikkojen 
jakaminen

Ääni-
kynnys

Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokkaiden nimeäminen Vaali-
päivät

ITÄVALTA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä D'Hondt 4 % Ikä 16
- rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18
- rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Listakohtainen 3600 euron 
maksu;
ehdokkaalla on oltava 
3 kansanedustajan, 1 mepin tai 
2600 rekisteröityneen 
äänestäjän tuki

Sunnuntai

BELGIA Kolme kielellistä 
vaalikollegiota 
(flaaminkielinen, 
ranskankielinen ja 
saksankielinen); ja neljä 
alueellista vaalipiiriä:
1. Flanderi (flaaminkielinen 
vaalikollegio), 
2. Wallonia 
(ranskankielinen 
vaalikollegio), 
3. Bryssel-Hal-Vilvorde 
(BHV) (joko hollannin- tai 
ranskankielinen 
vaalikollegio, 4. Kaksi 
kantonia (saksankielinen 
vaalikollegio) 

Kyllä D'Hondt Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 
- Toisissa jäsenvaltioissa 
asuvat Belgian kansalaiset 
(EU:n ulkopuolella asuvat 
Belgian kansalaiset eivät 
saa äänestää Euroopan 
parlamentin vaaleissa);
- Äänestyspakko; 
äänestämättä jättämisestä 
sakotetaan

Ikä: 21
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset
- On osattava puhua 
vaalikollegion kieltä

Ehdokkailla on oltava tukea 
seuraavasti:
- 5 belgialaista 
kansanedustajaa kyseisestä 
kieliryhmästä;
- 5000 rekisteröitynyttä 
äänestäjää Walloniassa, 
Flanderissa tai BHV:ssa;
- 200 rekisteröitynyttä 
äänestäjää saksankielisessä 
vaalipiirissä

Sunnuntai
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Vaalipiirit Suosituim-
muusäänestys

Paikkojen 
jakaminen

Ääni-
kynnys

Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokkaiden nimeäminen Vaali-
päivät

BULGARIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Hare-
Niemeyer

Ei Ikä: 18 
- EU:n kansalaiset, jotka 
ovat asuneet vähintään 
3 kuukautta tai asuvat 
toisessa jäsenvaltiossa

Ikä: 21
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 
vähintään 2 vuotta tai 
asuvat toisessa 
jäsenvaltiossa
-

- Yksityishenkilöt tarvitsevat 
10000 allekirjoitusta ja 
10000 levan maksun 
(5100 euroa);
- Poliittiset puolueet tarvitsevat 
15 000 allekirjoitusta ja 
15 000 levan maksun 
(7700 euroa);
- Vaaliliitot tarvitsevat 
20 000 allekirjoitusta ja 
20 000 levan maksun 
(10 250 euroa);

Sunnuntai

KYPROS Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt / 
Droop 

Ei Ikä: 18 
Kyproksen ja EU:n 
kansalaiset, jotka ovat 
asuneet 6kk ennen 
vaaleja;
- Erityinen 
äänestysluettelo
- Äänestyspakko (mutta ei 
rangaistusta)

Ikä: 25 Sunnuntai

TŠEKKI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä: 
jokaisella 
äänestäjällä 
2 ääntä. 
Valituksi 
tuleminen 
edellyttää 
5 prosentin 
äänimäärän 
saavuttamista 
omalle  
poliittiselle 
puolueelle

D'Hondt 5 % Ikä: 18 
- EU:n kansalaiset, jotka 
ovat asuneet 45 päivää;

Ikä: 21
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 
45 päivää;

- Vain poliittiset puolueet tai 
vaaliliitot voivat asettaa 
ehdokkaita;
- 15000 korunan maksu 
(€ 585)

Perjantai ja 
lauantai
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Vaalipiirit Suosituim-
muusäänestys

Paikkojen 
jakaminen

Ääni-
kynnys

Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokkaiden nimeäminen Vaali-
päivät

TANSKA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt Ei Ikä: 18 
- EU:n alueella asuvat 
Tanskan kansalaiset; 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18
- Euroopan parlamentin 
vaaleissa äänioikeutetut 
henkilöt

- Folketingissa tai Euroopan 
parlamentissa edustettuina 
olevat puolueet;
- Uudet puolueet tarvitsevat 
äänestäjiltä allekirjoituksia, 
joiden lukumäärä on vähintään 
2 prosenttia edellisissä 
Folketingin vaaleissa 
annetuista äänistä; 

Ei kiinteää 
päivää

VIRO Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt Ikä: 18 Ikä: 21 - Rekisteröityneet poliittiset 
puolueet toimittavat listoja;
- Etumaksu on viisi kertaa 
vähittäiskuukausipalkan määrä

Sunnuntai

SUOMI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä D'Hondt Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

- Poliittiset puolueet tai 
vaaliyhdistykset (vähintään 
2000 henkilöä) nimeävät 
ehdokkaat

Sunnuntai

RANSKA Kahdeksan alueellista 
vaalipiiriä 

Ei D'Hondt 5 % Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 23
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Sukupuolten välinen tasa-arvo Sunnuntai
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Vaalipiirit Suosituim-
muusäänestys

Paikkojen 
jakaminen

Ääni-
kynnys

Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokkaiden nimeäminen Vaali-
päivät

SAKSA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri, mutta jäseniä 
valitaan osavaltioiden tai 
liittovaltion listoilta

Ei Sainte-Laguë
(lakia 
muutettiin 17. 
maaliskuuta 
2008; BGBl. I, 
s. 394)

5 % Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

Ikä: 18
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

-EU:n alueella rekisteröityneet 
poliittiset puolueet toimittavat 
ehdokaslistat;
- Liittovaltion lista: puolueet, 
joilla on alle 5 edustajaa 
Euroopan parlamentissa, 
Bundestagissa tai 
osavaltioiden parlamenteissa 
tarvitsevat 4000 allekirjoitusta;
Osavaltiolista: 
2000 allekirjoitusta

Sunnuntai

KREIKKA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei  Haren 
muunnos

3 % Ikä: 18 Ikä: 21 - Poliittiset puolueet tai 
vaaliliitot toimittavat 
ehdokaslistat;

Sunnuntai

UNKARI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt 5 % Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

Ikä: 18 
- Kaikilla äänestäjillä 
on oikeus ryhtyä 
ehdokkaiksi puolueiden 
listoilla

- Rekisteröityneet puolueet 
toimittavat ehdokaslistat, ja 
20000 kannattajaa (äänestäjä 
voi kannattaa vain yhtä listaa9

Sunnuntai

IRLANTI Neljä alueellista vaalipiiriä Kyllä Siirtoäänivaalit
apa

Ei Ikä: 18 Ikä: 21 -Rekisteröityneet puolueet 
toimittavat ehdokaslistat;
- Sitoutumattomat ehdokkaat 
tarvitsevat 60 allekirjoitusta 
äänioikeutetuilta henkilöiltä 
samasta vaalipiiristä

Perjantai

ITALIA
(uudistus 
meneillään)

Viisi alueellista vaalipiiriä Kyllä - ja 
ääniä voi 
siirtää 
vaalipiiristä 
toiseen

Hare Ei Ikä: 18
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset
- Muissa EU:n 
jäsenvaltioissa asuvat
Italian kansalaiset voivat 
äänestää Italian 

Ikä: 25
- Rekisteröityneet EU:n
kansalaiset

- Yksittäiset ehdokkaat 
tarvitsevat 
30000 allekirjoitusta, joista 
10 prosenttia täytyy olla 
kultakin vaalipiirin alueelta;
- Poliittiset puolueet ja ryhmät, 
joilla on vähintään yksi paikka 

Lauantai / 
sunnuntai
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Vaalipiirit Suosituim-
muusäänestys

Paikkojen 
jakaminen

Ääni-
kynnys

Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokkaiden nimeäminen Vaali-
päivät

konsulaateissa tai postitse; 
EU:n ulkopuolella asuvat 
Italian kansalaiset voivat 
äänestää, jos he tulevat 
Italiaan äänestämään; 
- Ei äänestyspakkoa, 
mutta 
"kansalaisvelvollisuus"

Euroopan parlamentissa tai 
Italian parlamentissa voivat 
toimittaa ehdokaslistansa 
ilman allekirjoituksia

LATVIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei Sainte-Laguë Ei Ikä: 18 Ikä: 21 -Rekisteröityneet puolueet 
toimittavat ehdokaslistat;
- Etumaksu LVL 1.000 
(€ 1.450)

Lauantai

LIETTUA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Hare-
Niemeyer

5 % Ikä: 18 Ikä: 21 - Vain poliittiset puolueet 
voivat nimetä ehdokkaita

Sunnuntai

LUXEMBURG Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä -
äänestäjillä on 
6 ääntä

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

Ei Ikä: 18
- EU:n kansalaiset, jotka 
ovat asuneet 5 vuotta;
- Äänestyspakko

Ikä: 18
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 5 
vuotta;

- Lista tarvitsee 
250 allekirjoitusta 
rekisteröityneiltä äänestäjiltä 
tai yhdeltä MEPiltä tai 
Luxemburgin parlamentin 
jäseniltä; 
- Listojen enemmistön on 
oltava Luxemburgin 
kansalaisia

Sunnuntai

MALTA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Siirtoäänivaalit
apa

Ei Ikä: 18 Ikä: 18 - Etumaksu 40 Maltan puntaa 
(95 euroa) (palautetaan, jos saa 
10 prosenttia äänistä)

Lauantai

ALANKOMAAT Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä D'Hondt Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

- Puolueiden, jotka eivät ole 
Euroopan parlamentissa, on 
maksettava 450 euron 
etumaksu 

Torstai
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Vaalipiirit Suosituim-
muusäänestys

Paikkojen 
jakaminen

Ääni-
kynnys

Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokkaiden nimeäminen Vaali-
päivät

- Listan mukana on oltava 
vähintään 30 allekirjoitusta 
äänestäjiltä

PUOLA 13 alueellista vaalipiiriä Ei D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer 

5 % Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 21
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 5 
vuotta;

- Lista tarvitsee vähintään 
5 nimeä ja 
10000 allekirjoitusta kyseisen 
vaalipiirin äänestäjiltä

Sunnuntai

PORTUGALI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt Ei Ikä: 18 Ikä: 18 - Listalla on oltava sama määrä 
ehdokkaita kuin valittavia 
Euroopan parlamentin 
jäseniäkin, sekä 3-
8 varajäsentä 

Sunnuntai

ROMANIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt 5 % Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 23 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

- Lista tarvitsee 
200000 allekirjoitusta; 
yksittäiset ehdokkaat 100000

Sunnuntai

SLOVAKIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Droop 5 % Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset, jotka asuvat 
maassa ja ovat paikalla 
äänestyspäivänä

Ikä: 21 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

- Poliittiset puolueet maksavat 
etumaksun  50.000 SKK 
(€ 1510)

Lauantai

SLOVENIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä D'Hondt 4 % Ikä: 18 Ikä: 18 - Poliittiset puolueet 
toimittavat ehdokaslistat, joilla 
on neljän 
kansalliskokousedustajan tai 
vähintään 1000 äänestäjän 
tuki;
- Sitoutumattomilla 
ehdokkailla on oltava 
3000 allekirjoitusta

Sunnuntai
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Vaalipiirit Suosituim-
muusäänestys

Paikkojen 
jakaminen

Ääni-
kynnys

Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokkaiden nimeäminen Vaali-
päivät

ESPANJA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

- Puolueet tai vaaliliitot 
toimittavat listat, joissa on 
oltava 15000 äänestäjän tai 
vaaleilla valitun edustajan 
allekirjoitukset

Sunnuntai

RUOTSI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Sainte-Lagüe Puoluei
den on 
saatava 
4 
prosent-
tia; 
ehdok-
kaan on 
saatava 
5 
prosent-
tia 
hänen 
puolu-
eelleen 
anne-
tuista 
äänistä

Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18 
- Kaikki äänioikeutetut 
voivat asettua ehdolle

- Ei ehtoja Sunnuntai

YHDISTYNYT
KUNINGAS-
KUNTA

12 alueellista vaalipiiriä Iso-Britannia: 
Ei 

Pohjois-Irlanti: 
Kyllä

Iso-Britannia: 
D'Hondt;

Pohjois-Irlanti: 
siirtoäänivaalit
apa

Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset, jotka ovat 
asuneet 1 vuotta;

Ikä: 21
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset, jotka ovat 
asuneet 1 vuotta;

- Etumaksu 5 000 puntaa (€ 
6750)
- Vaalipiirien ehdokkailla on 
oltava 30 äänestäjän tuki

Torstai

Valuuttakurssit helmikuulta 2008
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