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1. Taustaa

Työjärjestyksessä määrätään seuraavaa:

"Puhemies, varapuhemiehet ja kvestorit valitaan salaisessa äänestyksessä (...). Jos 
ehdokkaita kuitenkin on yhtä monta tai vähemmän kuin täytettäviä 
paikkoja, ehdokkaiden valinta voidaan vahvistaa suosionosoituksin." 
(13 artiklan 1 kohta)

Puhemiehen 3. syyskuuta 2010 esittämä kysymys koski pohjimmiltaan sitä, pitääkö tätä 
sääntöä soveltaa samalla tavalla, kun ehdokkaita on vain yksi ja kun täytettävänä on vain 
yksi paikka.

Valiokuntamme vastasi 15. kesäkuuta 2011 myöntävästi seuraavalla tavalla:

"Jos yhden ainoan varapuhemiehen tilalle on valittava toinen, ja on vain yksi 
ainoa ehdokas, tämän ehdokkaan valinta voidaan vahvistaa suosionosoituksin. 
Puhemiehellä on harkintavalta ratkaistaessa, vahvistetaanko valinta 
suosionosoituksin vai toimitetaanko salainen äänestys. Valituksi tullut ehdokas 
ottaa sen varapuhemiehen paikan arvojärjestyksessä, jonka tilalle hänet 
valitaan."

Puhemies Buzekille osoitettu kirje on kokonaisuudessaan tämän työasiakirjan liitteenä.

Kirjeessä tuodaan esiin muita varapuhemiesten valintaan liittyviä näkökulmia, joihin 
valiokuntamme palaa myöhemmin muuttaakseen mahdollisesti työjärjestystä.

2. Käsiteltävät kysymykset

a) Onko varapuhemiesten arvojärjestykseen liittyvää puhemiehen harkintavaltaa 
rajoitettava tai onko se poistettava?

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta on tulkinnut 
työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohtaa siten, että tilanteessa, jossa ehdokkaita ja 
täytettäviä paikkoja on yhtä paljon, puhemies voi vahvistaa valinnan suosionosoituksin 
tai vaihtoehtoisesti valinta voidaan tehdä salaisessa äänestyksessä, josta määrätään 
työjärjestyksen 169 artiklassa. Jos valinta vahvistetaan suosionosoituksin, puhemiehen 
on päätettävä samalla varapuhemiesten arvojärjestyksestä (15 artiklan 2 kohdan toinen 
kappale). Huolta on herättänyt se, että tietyissä tapauksissa kaikki eivät välttämättä 
hyväksy puhemiehen päätöstä. Tilanteen korjaamiseksi voitaisiin määrätä, että tietty 
määrä jäseniä tai poliittinen ryhmä voi kyseenalaistaa puhemiehen ehdottaman 
arvojärjestyksen tai yksinkertaisesti kumota puhemiehen oikeuden ehdottaa 
arvojärjestystä, jolloin olisi toimitettava äänestys.

Kun äänestyksistä vastaavalle yksikölle (puheenjohtajiston pääosasto, 
täysistunto-osasto) esitettiin kysymyksiä varapuhemiesten valinnan käytännön 
näkökulmista, se vastasi, että kun poliittisten ryhmien kesken vallitsee yhteisymmärrys 
nimitettävistä henkilöistä, nämä henkilöt (joita on tavallisesti 14) valitaan 
suosionosoituksin. Tämän jälkeen arvojärjestys vahvistetaan toimittamalla äänestys. 
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Tämä johtuu siitä, että poliittiset ryhmät voivat päästä sopimukseen henkilöistä mutta 
eivät koskaan arvojärjestyksestä. Tällaisessa tilanteessa puhemies jättää käyttämättä 
(oikeudellisesti vahvistettua) etuoikeuttaan vahvistaa arvojärjestys. Jolleivät poliittiset 
ryhmät pääse yhteisymmärrykseen valittavista henkilöistä tai jos ehdolla on 
"riippumattomia" ehdokkaita, toimitetaan äänestys. Tällöin arvojärjestys vastaa sitä 
järjestystä, jossa ehdokkaat tulevat valituiksi (työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohta).

Tämän ajattelutavan pohjalta työjärjestystä voitaisiin muuttaa seuraavalla tavalla, niin 
että se vastaisi parlamentin käytäntöä ja mahdollistaisi esitettyyn huolenaiheeseen 
puuttumisen: 

Voimassa oleva teksti Tarkistus

15 artikla
Varapuhemiesten vaali

15 artikla
Varapuhemiesten vaali

2. Jollei 18 artiklan 1 kohdan määräyksistä 
muuta johdu, varapuhemiesten arvojärjestys 
määräytyy heidän valitsemisjärjestyksensä 
mukaan ja äänten mennessä tasan iän 
perusteella.

2. Jollei 18 artiklan 1 kohdan määräyksistä 
muuta johdu, varapuhemiesten arvojärjestys 
määräytyy heidän valitsemisjärjestyksensä 
mukaan ja äänten mennessä tasan iän 
perusteella.

Jos varapuhemiehiä ei valita salaisessa 
äänestyksessä, arvojärjestys vastaa sitä 
järjestystä, jossa puhemies julistaa heidän 
nimensä.

Jos varapuhemiesten valinta vahvistetaan 
suosionosoituksin, arvojärjestys 
määritetään toimittamalla salainen 
äänestys.

b) Onko varapuhemiesten valintatapaa muutettava?

Työjärjestyksen 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa virkkeessä määrätään, 
että kahdella ensimmäisellä äänestyskierroksella tulevat valituiksi vain ne ehdokkaat, 
jotka saavat ehdottoman enemmistön annetuista äänistä. Työjärjestyksen voidaan 
katsoa näin ilmentävän sitä ajatusta, että puhemiehistön jäsenten pitäisi saada tuekseen 
mahdollisimman suuri enemmistö. Työjärjestyksessä ei kuitenkaan vahvisteta 
annettujen äänten vähimmäismäärää. Siispä myös yhden ehdokkaan puolesta 
äänestäneiden äänestäjien äänestysliput katsotaan kelvollisiksi.

Tämä on herättänyt huolta siitä, että tämä mahdollisuus voi olla ristiriidassa 
työjärjestyksen 15 artiklan 1 kohdan ajatuksen kanssa. Tämä ongelma voidaan torjua 
määräämällä, että äänestyslippu on kelvollinen vain, kun vähintään puolet 
äänestyslipun äänistä on käytetty.

Kun asiasta vastaavalle yksikölle esitettiin kysymyksiä myös tästä asiasta, se vastasi, 
että yhden ainoan ehdokkaan äänestäminen ei ole yleinen käytäntö. Viimeisten, 
vuonna 2009 toimitettujen vaalien tulosten tarkastelu osoitti, että varapuhemiesten 
vaaleissa käytettiin ensimmäisellä kierroksella keskimäärin 6,23 ääntä (14:stä), toisella 
kierroksella 4,61 ääntä (11:stä) ja kolmannella kierroksella 4,84 ääntä (11:stä). 
Annettujen äänten ehdoton enemmistö riippuu hyväksytysti äänestäneiden jäsenten 
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määrästä (äänestäneiden määrästä vähennetään mitätöityjen ja tyhjien äänten määrä). 
Siihen ei siis voi vaikuttaa se, käyttääkö äänestäjä kaikki äänestyslippunsa äänet.
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Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Puheenjohtaja

Viite: D(2011)31044
Viite: 309879
15. kesäkuuta 2011

Jerzy Buzek
Euroopan parlamentin puhemies
Rue Wiertz
1047 Bryssel

Arvoisa puhemies,

Aihe: Työjärjestyksen 13 ja 18 artiklan tulkinta, varapuhemiesten valinta

Syyskuun 3. päivänä 2010 lähettämänne kirjeen jälkeen perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunta, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, tarkasteli esiin 
nostamaanne asiaa ja päätyi siihen, että kun varapuhemiehen avoinna olevaan tehtävään on 
tarjolla yksi ehdokas, hänen valintansa voidaan vahvistaa suosionosoituksin.

Teimme tämän päätöksen seuraavanlaisen pohdinnan tuloksena:

Kun varapuhemiehen tilalle on valittava uusi jäsen, työjärjestyksen 18 artiklan 1 kohdan 
mukaan "vaali suoritetaan edellä esitettyjen määräysten mukaisesti".

Varapuhemiehiin sovellettavat ja heitä koskevat "edellä esitetyt määräykset" on otettu esiin 
13 artiklassa Ehdokkaaksi asettaminen ja yleiset määräykset, 15 artiklassa Varapuhemiesten 
vaali sekä 17 artiklassa Toimihenkilöiden toimikausi.

Työjärjestyksen 15 artiklan 1 kohta koskee varapuhemiesten vaalia, mutta siinä käsitellään 
ainoastaan useamman varapuhemiehen valintaa eikä vain yhtä varapuhemiestä, jonka on 
määrä täyttää vapaa paikka.

Työjärjestyksen 15 artiklan 2 kohta koskee valittujen ehdokkaiden arvojärjestystä siinä
tapauksessa, että valituksi tulee useampi ehdokas. Työjärjestyksen 18 artiklan 1 kohdassa 
selvennetään, että vapaan paikan täyttävät valitut varapuhemiehet ottavat edeltäjänsä paikan 
siinä järjestyksessä, kun heidät on valittu. Artiklassa ei kuitenkaan todeta, mitä 
valintamenettelyjä on sovellettava, kun ehdokkuus koskee ainoastaan yhtä paikkaa.

Näin ollen on sovellettava 13 artiklan mukaisia "yleisiä määräyksiä". Kyseisen artiklan 
ensimmäisen kohdan mukaan varapuhemiehet valitaan yleensä salaisessa äänestyksessä. 
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Poikkeustapauksessa heidän valintansa voidaan vahvistaa suosionosoituksin "jos ehdokkaita 
kuitenkin on yhtä monta tai vähemmän kuin täytettäviä paikkoja". Tämä ehto täyttyy, kun 
avoinna on yksi paikka ja tarjolla yksi ainoa ehdokas. Voitaisiin kuitenkin huomauttaa, että 
termillä "ehdokkaat" tarkoitetaan sitä, että tarvitaan useampi kuin yksi ehdokas. 
Kieliopillisesti sanalla "ehdokkaat" viitataan kuitenkin aina substantiivin monikkoon, ja sillä 
voidaan viitata myös yhteen ehdokkaaseen. Ranskan- ja saksankieliset versiot vahvistavat 
tämän päätelmän ("Zahl der Kandidaten", "le nombre des candidats"). Myös vähemmistöjen 
suojelun kannalta ei ole syytä jättää vahvistamatta valintaa suosionosoituksin, koska 
vähemmistöä edustavat ryhmät ovat aina voineet nimittää omat ehdokkaansa 13 artiklan 
1 kohdan kolmannen lauseen mukaisesti ja näin ollen estää valinnan vahvistamisen 
suosionosoituksin.

Näin ollen perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta vahvisti 
15. kesäkuuta 2011 pitämässään kokouksessa yksimielisesti1 työjärjestyksen 13 artiklan 
1 kohtaa koskevan seuraavan tulkinnan, ja pyytää Teitä ilmoittamaan parlamentille asiasta 
seuraavan istuntokauden aikana työjärjestyksen 211 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

"Jos yhden ainoan varapuhemiehen tilalle on valittava toinen, ja on vain yksi ainoa ehdokas, 
tämän ehdokkaan valinta voidaan vahvistaa suosionosoituksin. Puhemiehellä on harkintavalta 
ratkaistaessa, vahvistetaanko valinta suosionosoituksin vai toimitetaanko salainen äänestys. 
Valituksi tullut ehdokas ottaa sen varapuhemiehen paikan arvojärjestyksessä, jonka tilalle 
hänet valitaan."

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta käsittelee myöhempänä 
ajankohtana muita varapuhemiesten valintamenettelyä koskevia seikkoja työjärjestyksen 
mahdollista muuttamista varten.

(lopputervehdys ja allekirjoitus)

                                               
1 Seuraavat edustajat osallistuivat äänestykseen:
Jäsenet: Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita 
Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten 
Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García;
Varajäsenet: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


