
Toukokuussa sadat miljoonat kansalaiset valitsevat uuden Euroopan parlamentin.
 
EU-kansalaiset arvioivat huolella ehdokkaita ja vaaliohjelmia ennen kuin tekevät päätöksiä,
jotka muokkaavat  maanosamme tulevaisuutta ja rooliamme maailmassa tulevina vuosina.
Euroopan unioni on rauhanomaiseen yhteistyöhön perustuva ainutlaatuinen yhteinen hanke.
Sitä kuitenkin uhkaavat tahot, joiden pyrkimyksenä on horjuttaa yhteisiä saavutuksiamme.
 
Viimeisimpien  kyselyiden  tulosten  mukaan  ihmiset  kuitenkin  näkevät  EU:n  entistä
myönteisemmässä valossa. Ensimmäistä kertaa jopa 48 prosenttia eurooppalaisista tuntee, että
heidän äänellään on EU:ssa merkitystä. Jäsenvaltioiden välillä on eroja, mutta silti tämä on 10
prosenttiyksikköä enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.
 
Meillä on kuitenkin vielä paljon työtä.
 
Meidän pitää muuttaa Eurooppaa ja tehdä siitä tehokkaampi vastaamalla kansalaisten huoliin ja
työskennellä tähänastisten saavutusten pohjalta.
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Seuraavien kuukausien aikana eurooppalaiset arvioivat, mitä unioni tekee suojellakseen heitä,
luodakseen  uusia  mahdollisuuksia  ja  osoittaakseen  vahvuuttaan  muulle  maailmalle.
Eurooppalaiset  odottavat  vastauksia  muuttoliikkeeseen,  turvallisuuteen,  ympäristöön  ja
työpaikkoihin liittyviin huolenaiheisiin. Meidän on tehtävä paljon töitä, jotta voimme olla varmoja,
että ihmiset saavat tietoa parlamentin jäsenten päivittäin aikaansaamista tuloksista liittyen
esimerkiksi  turvapaikkajärjestelmän uudistukseen,  läheisempiin suhteisiin  Afrikan kanssa,
terrorismin  vastaiseen  työhön,  polkumyyntitoimenpiteisiin,  henkilötietojen  suojeluun  tai
internetjättiläisten  vastuun  saattamiseen.
 
Euroopan parlamentti on unionin ainoa suoraan vaaleilla valittu toimielin ja se on Euroopan
tulevaisuutta koskevan keskustelun ytimessä. Valtionjohtajat tulevat säännöllisesti parlamenttiin
kertomaan näkemyksistään. Tämä on johtanut vilkkaisiin keskusteluihin, jotka muodostavat
perustan Euroopan yhdentymishankkeen parantamiselle.
 
Parlamentti  toivotti  tervetulleeksi  yli  8 000 nuorta  Strasbourgiin  ja  800  nuorta  Brysseliin.
Euroopan nuorisotapahtuma tarjosi  meille  tilaisuuden oppia  lisää  seuraavan sukupolven
toiveista ja huolenaiheista ja ennen kaikkea keskustella siitä, miten voimme kehittää Eurooppaa
yhdessä.
 
Tiedotusvälineet ovat keskeisessä asemassa ennen EU-vaaleja, sillä ne tarjoavat tietoa ja
heijastavat  yleistä  mielipidettä.  Olemme  luoneet  säännöllisesti  päivitettävän  sähköisen
lehdistöpaketin,  joka  helpottaa  jäsenvaltioiden  kampanjoiden  seuraamista  ja  auttaa
ymmärtämään  niiden  vaikutuksia  ja  Euroopan  parlamentissa  vuonna  2019  tapahtuvia
muutoksia. Lehdistöpaketti sisältää muun muassa hyödyllisiä yhteystietoja, yleiskatsauksen
parlamentin  työhön  ja  saavutuksiin  tällä  vaalikaudella,  vaalisovelluksen,  linkkejä
taustamuistioihin, grafiikkaa ja mielipidetutkimusaineistoa. Toivomme, että lehdistöpaketista on
teille hyötyä.
 
Kiitos työstä, jota teette tuodaksenne Euroopan unionin lähemmäksi kansalaisiaan.
 
Antonio Tajani
 
Euroopan parlamentin puhemies
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Tärkeimmät päivämäärät
 
Euroopan parlamentin kahdeksas vaalikausi päättyy 18.4.2019. Kaikkien jäsenvaltioiden
kansalaiset valitsevat suorilla vaaleilla 23.–26.5. Euroopan parlamentin uudet jäsenet.
 
 
 

EU-vaalit 2019

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

3 I 37



Kevään 2019 viimeisessä täysistunnossa 14.-18.4.  nykyinen parlamentti  (751 jäsentä 28
jäsenvaltiosta) keskustelee ja äänestää monista tärkeistä lainsäädäntöehdotuksista mukaan
lukien Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta ja väärinkäytösten ilmoittajien suojelusta.

EU-vaalit 2019: tärkeimmät tapahtumat
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Lisäksi  täysistunnossa  pidetään  viimeinen  Euroopan  tulevaisuus  -keskustelu  Latvian
pääministerin  kanssa.  Katso  keskustelut  EU-päämiesten  kanssa.
 
Vaalikauden loppu
 
Par lament in  i s tun to tauko  a lkaa  19 .4 .  Neuvo t te lu t  j äsenva l t i o iden  kanssa
lainsäädäntöehdotuksista on jo lopetettu. Mikäli neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen,
voi  parlamentti  äänestää  omasta  kannastaan  ja  sulkea  ensimmäisen  käsittelyn.  Tällöin
seuraava  parlamentti  voi  jatkaa  työtä.  Lue  lisää  osiosta  Saavutukset.
 
Britannian EU-ero
 
Eurooppa-neuvoksen erityiskokouksessa 10.4. päätettiin, että Britannian EU-jäsenyys päättyy
viimeistään 31.10.2019.  Tämä tarkoittaa  sitä,  että  Britannia  on lakisääteisesti  velvoitettu
osallistumaan EU-vaaleihin,  ellei  erosopimusta  hyväksytä  ennen 23.5.2019.
 
EU:n ja Britannian erosopimuksen voimaantulo edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää.
Parlamentin tulee antaa äänestyksessä yksinkertainen enemmistö sopimukselle. Lue lisää
parlamentin keskusteluista ja päätöslauselmista brexitistä.
 
Kärkiehdokkaiden EU-vaaliväittely 2019
 
Euroopan  parlamentin  Brysselin  istuntosalissa  järjestetään  Euroopan  tason  poliittisten
puolueiden kärkiehdokkaiden väittely 15.5. kello 21.00 paikallista aikaa. Väittely televisioidaan.
Väittelyn järjestää ja lähettää Eurovision/Euroopan yleisradioliitto (EBU). Akkreditoidut toimittajat
voivat  seurata  väittelyä  istuntosalissa  ja  sen  läheisissä  kuunteluhuoneissa.  Lisätietoa
Kärkiehdokkaat-osiossa.
 
Vaalipäivät Brysselissä
 
Toimittajien työtilat ovat rekisteröityneiden toimittajien käytössä vaaliviikon ja vaalien jälkeisen
päivän  ajan  23.-27.5.  Vaalipäivänä  26.5.  istuntosali  toimii  näyttämönä  kansallisille
mielipidekyselyille,  parlamentin  paikkajakaumaennusteille  ja  ehdokkaiden  lausunnoille.
Parlamenttiin  sisäänpääsyyn  vaaditaan  erityisakkreditaatio  näinä  päivinä.  Lisätietoa
akkreditaatiosta  saataville  täällä.
 
Kautensa aloittava Euroopan parlamentti
 
Uudet Euroopan parlamentin jäsenet aloittavat 27.5. neuvottelut parlamentin poliittisten ryhmien
muodostamiseksi. Poliittisen ryhmän muodostamisen edellytyksenä on vähintään 25 edustajaa
vähintään neljäsosasta EU-jäsenmaita, mikä käytännössä tarkoittaa seitsemää jäsenmaata.
 
Euroopan parlamentin yhdeksäs vaalikausi alkaa 2.7. Strasbourgissa. Järjestäytymisistunnossa
parlamentin jäsenet valitsevat puhemiehen, 14 varapuhemiestä ja viisi kvestoria sekä päättävät
parlamentin valiokuntien lukumäärästä ja jäsenistä.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170608STO76914/how-parliament-is-run-president-vice-presidents-and-quaestors-infographic
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/parliamentary-committees.html


Seuraava Euroopan komissio
 
Jäsenmaat  nimittävät  ehdokkaan  Euroopan  komission  seuraavaksi  puheenjohtajaksi.
Jäsenmaiden tulee ottaa ehdotuksessaan huomioon EU-vaalien tulos. Euroopan parlamentin
tulee myös hyväksyä komission puheenjohtaja ehdottomalla enemmistöllä (yli puolet Euroopan
parlamentin  jäsenistä).  Jos ehdokas ei  saa äänestyksessä tarvittavaa enemmistöä,  tulee
jäsenvaltioiden ehdottaa kuukauden sisällä uutta henkilöä. Eurooppa-neuvosto toimii asiassa
määräenemmistön periaatteella.
 
Lue lisää täältä.
 
Kansalliset vaalit ennen EU-vaaleja
 
Suomi: eduskuntavaalit 14.4.
 
Espanja: parlamenttivaalit 28.4.
 
Liettua: presidentinvaalit 12.5.
 
Belgia: parlamenttivaalit 26.5.
 
Aiheet, joita pitää silmällä 2019 (Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen paperi)
 
Taloudellinen tilanne 2019 (Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen raportti)
 

EU-vaalit 2019

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

6 I 37

http://www.europarl.europa.eu/news/en/faq/8/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointed
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)630352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633161/EPRS_STU(2019)633161_EN.pdf


Tietoja ja lukuja EU-vaaleista
 
Euroopan parlamentti tarjoaa ajantasaisia ja keskeisiä tietoja ja lukuja vaaliprosessista.
 
EU-vaalien  järjestämistä  määrittää  EU:n  vaalilaki,  jota  on  uudistettu  2002 ja  2018 mutta
vaalikäytäntöjen yksityiskohdat on säädetty kansallisilla laeilla ja niitä voidaan muuttaa kunkin
jäsenmaan viranomaisen toimesta. Joissain jäsenmaissa on äänestyspakko, yhdessä paikassa
äänestetään 23. toukokuuta, toisessa 24. tai 26. toukokuuta, äänioikeuden alaikä vaihtelee
jäsenmaissa ja samoin äänikynnys. Lue lisää kansallisista käytännöistä täältä.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA%282015%29558775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf


Tietoa äänestyssäännöistä, ehdokkaista ja siitä, miten äänestää ulkomailta löytyy parlamentin
vaalisivustolta.
 

EU-vaalien kansalliset säännöt
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•
•

•
•
•
•
•
•

Tietoa vaaleista vuosilta 1979-2019
 
Tämä kattava EP:n tutkimuspalveluiden katsaus huhtikuulta tarjoaa Euroopan parlamentista
keskeisiä tietoja ja lukuja, jotka kattavat sekä nykyhetken että seitsemän edeltävää vaalikautta
aina siitä lähtien, kun ensimmäiset suorat eurovaalit järjestettiin kesäkuussa 1979. Grafiikkaa,
kaavioita ja lukuja on tarjolla seuraavista aiheista:
 

Euroopan parlamentin nykyinen ja entinen kokoonpano 
parlamentissa edustettuina olevien puolueiden lukumäärän kasvu ja  poliittisten
ryhmien kehitys 
parlamenttiin valittujen naisten lukumäärän kasvu 
EU-vaaleissa eri jäsenvaltioissa käytetyt vaalijärjestelmät 
EU-vaalien äänestysprosentti verrattuna jäsenvaltioiden vaalien äänestysprosenttiin 
parlamentin vuotuiset kustannukset muihin parlamentteihin verrattuna 
parlamentin tärkeimpien hallintoelinten kokoonpano 
tilastotietoa lainsäädäntötyöstä ja ei-lakiasäätävistä toimista 2009-2018
 

Yksittäiset graafit ovat ladattavissa täältä.
 
Parlamentin tuleva kokoonpano
 
Euroopan parlamentin jäsenten määrä vähenee brexitin jälkeen 705:een. Mikäli Britannia on
yhä EU:n jäsenmaa 2.7.2019, säilyy parlamentin kokoonpano nykyisellään (751 jäsentä) siihen
asti, kunnes Britannia eroaa EU:sta.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2014/02/18/graphics-on-legal-affairs/


•

•

Kärkiehdokkaat ja Euroopan komission valinta
 

Useimmat  puolueet  ovat  nimenneet  kärkiehdokkaansa  Euroopan  komission
puheenjohtajaksi.  Kärkiehdokkaat haastavat toistensa poliittiset ohjelmat Euroopan
tulevaisuudesta kärkiehdokasväittelyssä 15.5.
 
Väittelyn järjestään Euroopan yleisradioliitto  (EBU) ja  se pidetään Euroopan parlamentin
Brysselin täysistuntosalissa. Väittely alkaa klo 22.00 Suomen aikaa ja se lähetetään Eurovision
kautta Euroopan yleisradioliiton kanavilla. Lisätietoa toimittajille, jotka haluavat seurata väittelyä,
on tarjolla täällä.
 
Säännöt väittelyyn osallistumiseen
 
Väittelyyn kutsuttujen ehdokkaiden piti täyttää Euroopan yleisradioliiton asettamat kriteerit:
 

Kärkiehdokkaan pitää olla Euroopan tason puolueen nimeämä. Puolueen tulee olla
edustettuna Euroopan parlamentissa ja lisäksi Euroopan tason poliittisista puolueista
ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen pitää tunnustaa
puolue. 
Kärkiehdokkaan  nimeämän  puolueen  pitää  olla  edustettuna  jossain  Europan
parlamentin  poliittisista  ryhmistä. 

Vuoden 2019 kärkiehdokasväittely pidetään Brysselissä parlamentin täysistuntosalissa 15.5.
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• Kukin poliittinen ryhmä voi nimetä vain yhden ehdokkaan.
 

Väittelyn  juontajat  Annastiina  Heikkilä  (Suomi)  ja  Emilie  Tran  Nguyen (Ranska)  arpoivat
kärkiehdokkaiden puhumisjärjestyksen ja sijoittelun. Jokainen poliittinen puolue ja ryhmä sai
nimetä vai yhden kärkiehdokkaan väittelyyn. Lisätietoa tarjolla täällä.
 
Kaikki kärkiehdokkaat sekä kuvat kärkiehdokasväittelyyn osallistuvista ehdokkaista löytyvät alta.
 
Kärkiehdokkaat
 
Euroopan kansanpuolue (EPP) - EPP-ryhmä
 
Euroopan kansanpuolue (EPP) valitsi kärkiehdokkaakseen Manfred Weberin (CSU, Saksa)
8.11. Helsingissä järjestetyssä puoluekongressissa.
 

Euroopan sosialidemokraattinen puolue (PES) - S&D-ryhmä
 
Euroopan  sosialidemokraattisen  puolueen  (PES)  valitsi  kärkiehdokkaakseen  Frans
Timmermansin (PvdA, Alankomaat) Lissabonissa 7.-8. joulukuuta järjestettyssä kongressissa.
 

Manfred WEBER
Weber, 46, aloitti poliittisen uransa vuonna 2002 alueellisessa
parlamentissa. Hänet valittiin Euroopan parlamenttiin 2004. Vuodesta
2014 alkaen hän on toiminut EPP-ryhmän puheenjohtajana. Hänellä on
tutkinto luonnontieteistä Münchenin teknisestä yliopistosta.
@ManfredWeber

Yhteyshenkilö toimittajille: Marion Jeanne
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https://www.ebu.ch/news/2019/04/speaking-order-for-lead-candidates-in-eurovision-debate-decided
https://www.epp.eu/
https://www.csu.de/
https://twitter.com/manfredweber
mailto:mj@epp.eu
https://www.pes.eu/en/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)


Euroopan konservatiivien ja reformistien liitto (ACRE) - ECR-ryhmä
 
Jan  Zahardil  (ODS,  Tšekki)  valittiin  Euroopan  konservatiivien  ja  reformistien  liiton
kärkiehdokkaaksi  14.11.
 

Euroopan liberaalidemokraattien liitto (ALDE) - ALDE-ryhmä
 
Puoluekokouksessaan  21.3.  Brysselissä,  Euroopan  liberaalidemokraattien  liitto  nimesi
seitsemän  hengen  tiimin  kärkiehdokkaikseen  (Team  Europe)  EU-vaaleihin.
 

Frans TIMMERMANS
Timmermans, 57, toimii tällä hetkellä Euroopan komission ensimmäisenä
varapuheenjohtajana. Hänet valittiin Alankomaiden toiseen kamariin
1998. Vuosina 2007-2010 hän toimi Alankomaiden ulkoasioiden
valtiosihteerinä ja vuosina 2012-2014 ulkoministerinä. Timmermansilla on
tutkinto ranskan kielestä ja kulttuurista Radboudin yliopistosta.
@timmermansEU

Yhteyshenkilö toimittajille: Tim McPhie

Jan ZAHRADIL
Zahardil, 55, on Euroopan parlamentin jäsen ECR-ryhmässä ja toimii
myös Euroopan konservatiivien ja reformistien liiton puheenjohtajana.
Ennen Euroopan parlamenttia hän toimi Tšekin edustajainhuoneen
jäsenenä. Zahardil on tutkija ammatillaan ja hänellä on tutkinto tekniikan
alalta Prahan yliopistosta. @zahradilJan

Yhteyshenkilö toimittajille Eva Bouchalová
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Euroopan vihreät (EGP) - Vihreät/EFA-ryhmä
 
Ska Keller, 37, ja Bas Eickhout, 42, ovat Euroopan vihreiden kaksi kärkiehdokasta. Heidät
valittiin puolueen 23.-25.11. järjestetyssä kongressissa Berliinissä.
 

Margrethe VESTAGER
Vestager, 51 (Radikale Venstre, Tanska), on toiminut vuodesta 2014
alkaen kilpailuasioista vastaavana komissaarina. Tätä ennen hän toimi
Tanskan talous- ja sisäasioista vastaavana ministerinä (2011) ja
koulutusministerinä (1998). Hän on valmistunut taloustieteistä
Kööpenhaminan yliopistosta. @vestager.

Nicola Beer, 49, (FDP, Saksa), Saksan parlamentin jäsen vuodesta 2017.
@nicolabeerfdp

Emma Bonino, 71 (Più Europa, Italia), Rooman senaattori.
@emmabonino

Violeta Bulc, 55 (SMC, Slovenia), liikennekomissaari vuodesta 2014
alkaen. @Bulc_EU

Katalin Cseh, 30 (Momentum Mozgalom, Unkari), synnytysopin ja
naistentautien lääkäri, Momentum Mozgalom -puolueen perustaja ja
entinen johtaja. @momentumhu

Luis Garicano, 52 (Ciudadanos, Espanja), ALDE-puolueen vara
puheenjohtaja. @lugaricano

Guy Verhofstadt, 66 (Open VLD, Belgia), Euroopan parlamentin ALDE-
ryhmän puheenjohtaja vuodesta 2009 alkaen.  @guyverhofstadt

Margrethe Vestager, 51 (Radikale Venstre, Tanska), kilpailukomissaari
vuodesta 2014 alkaen. @vestager. Vestager on valittu edustamaan Team
Europa kärkiehdokasväittelyyn.

Yhteyshenkilö toimittajille: Didrik de Schaetzen
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Euroopan vapaa allianssi (EFA) - Vihreät/EFA-ryhmä
 
Euroopan vapaa allianssi (EFA) on nimennyt kärkiehdokkaakseen Oriol Junqueraksen (ERC,
Espanja) yleiskokouksessaan Brysselissä 7.3.2019.
 
Oriol Junqueras, 49, toimi Katalonian aluehallituksen varapuheenjohtajana tammikuusta 2016
lokakuuhun 2017. @junqueras
 
Yhteyshenkilö toimittajille: José-Luis Linazasoro
 
Euroopan vasemmistopuolue (EL) - GUE/NGL-ryhmä
 
Euroopan vasemmistopuolue (EL) on valinnut kärkiehdokkaikseen Violeta Tomičikin ja Nico
Cuén.
 

Ska KELLER
Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Saksa) opiskeli islamin, Turkin ja
juutalaisuuden tutkimusta Berliinin vapaassa yliopistossa ja Istanbulin
yliopistossa. Hänet valittiin Euroopan parlamenttiin ensimmäistä kertaa
vuonna 2009 ja hän toimi Euroopan vihreiden kärkiehdokkaana vuoden
2014 EU-vaaleissa. Keller on lisäksi Vihreiden ryhmän toinen
puheenjohtaja Euroopan parlamentissa. @SkaKeller

Yhteyshenkilö toimittajille: Sophia Borchert

Bas Eickhout (GroenLinks, Alankomaat) valittiin Euroopan parlamenttiin
vuonna 2009. @BasEickhout

Yhteyshenkilö toimittajille: Marjolein Meijer
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https://www.gruene.de/startseite.html
https://twitter.com/SkaKeller
mailto:sophia.borchert@europeangreens.eu
https://groenlinks.nl/bas-eickhout-leading-candidate-european-greens
https://twitter.com/BasEickhou
mailto:marjolein.meijer@europeangreens.eu
http://www.e-f-a.org/home/
https://www.esquerra.cat/ca/inici
https://twitter.com/junqueras
mailto:joseluis.linazasoro@ep.europa.eu
https://www.european-left.org/


Miten kärkiehdokasmenettely toimii
 
Kärkiehdokasmenettely, jota käytettiin ensimmäisen kerran vuoden 2014 eurovaaleissa, antaa
eurooppala is i l le  mahdol l isuuden  i lmaista  mie l ip i teensä  Euroopan  komiss ion
puheenjohta jaehdokkais ta.
 

Nico CUÉ
Cué, 62, (Liège, Belgia) on tärkeä henkilö ammattiyhdistysliikkeessä sekä
Walloniassa että kansainvälisesti. Hän on toimi terästyöntekijöiden
pääsihteerinä Belgian ammattiyhdistysliitossa 12 vuoden ajan.

Violeta Tomič, 56, (Levica, Slovenia) on toiminut Slovenian parlamentin
edustajana vuodesta 2014 lähtien ja on puolueensa varakoordinaattori
Sloveniassa. @DSDVioleta
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http://www.levica.si/


Euroopan parlamentti valitsee yhden kärkiehdokkaaksi nimetyn ehdokkaan Euroopan komission
puheenjohtajaksi  EU-vaalien  tuloksen perusteella  sen  jälkeen,  kun  valtion-  ja  hallitusten
päämiehet  ovat  ehdottaneet  tätä  virallisesti  ottaen  huomioon eurovaalien  tuloksen.

Kärkiehdokkaat ja Euroopan komission valinta
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Kärkiehdokasmenettelyä  käytettiin  ensimmäisen  kerran  vuonna  2014,  kun  Euroopan
kansanpuolueen kärkiehdokas Jean-Claude Juncker nimitettiin komission puheenjohtajaksi.
Vuoden  2014  vaalien  alla  viisi  eurooppalaista  poli itt ista  puoluetta  nimesi  oman
kärkiehdokkaansa.
 
Eurooppalainen poliittinen puolue on Euroopan tasolla toimiva poliittinen puolue, joka koostuu
jäsenvaltioissa toimivista kansallisista puolueista,  joista on valittu europarlamentaarikkoja
vähintään neljäsosasta EU-jäsenmaita. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden
rahoitusta  koskevat  uudet  säännöt  hyväksytt i in  huhtikuussa  2018.  Lisät ietoja
kärkiehdokasmenettelystä  voi  lukea  parlamentin  tutkimuspalveluiden  selvityksestä.
 

EU-vaalit: kärkiehdokasmenettely
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process

Lisätietoa kärkiehdokasmenettelystä
EP:n tutkimuspavelut: Kärkiehdokasmenettely
EU-vaalit: Tuki EU:lle ja kärkiehdokasmenettelylle kasvussa (lehdistötiedote englanniksi,
10.12.2018)
Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaaleja koskevat komission suositukset
Kärkiehdokasmenettelyn vahvistava Euroopan parlamentin päätöslauselma
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun katsaus: Euroopan komission puheenjohtajan rooli
Euroopan parlamentin päätöslauselma  Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta (11.11.2015)
Lainsäädäntötietokanta: Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (käsittely kesken)
Tietoa menettelystä: Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180411IPR01520/european-political-parties-parliament-approves-new-funding-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180411IPR01520/european-political-parties-parliament-approves-new-funding-rules
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20181210IPR21418/eu-elections-support-for-eu-and-the-lead-candidates-process-continues-to-rise
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20181210IPR21418/eu-elections-support-for-eu-and-the-lead-candidates-process-continues-to-rise
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/recommendation-enhancing-european-nature-efficient-conduct-2019-elections_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180226IPR98611/euroopan-parlamentin-jasenet-karkiehdokasmenettely-on-taalla-jaadakseen
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140829REV1-Role-of-the-President-of-the-European-Commission-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en#tab-0


Euroopan parlamentin saavutuksia 2014-2018
 
Parlamentti on eurooppalaisen demokratian ytimessä. Suoraan valitut eurooppalaisten
kansalaisten edustajat keskustelevat ja päättävät laeista yhdessä neuvoston kanssa.
 
Parlamentilla on lainsäädännön lisäksi muitakin rooleja. Mepit ohjaavat poliittista agendaa
keskusteluilla kansallisten ja kansainvälisten johtajien kanssa, tarkastelevat eri politiikanalojen
ongelmakohtia ja arvioivat tarvetta uusille toimille sekä lainsäädännön uudistuksille.
 

Mepit arvioivat Euroopan komission työtä, seuraavat EU:n lakien toimeenpanoa jäsenmaissa ja
saattavat merkittäviä instituutioita ja järjestöjä vastuuseen erityisesti silloin, jos perusoikeudet
ovat uhattuna.
 
Komission t&auml;h&auml;nastisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi
 
Mepit käyttävät lisäksi valvontaoikeuttaan ja -vastuutaan tarkistaessaan EU-toimien tuloksia
jäsenmaissa. He myös valvovat EU:n kansainvälisten sopimusten neuvotteluja ja äänestävät
neuvottelutuloksesta. Tarvittaessa mepit käyttävät veto-oikeuttaan komission toimiin. Lue lisää
parlamentin jäsenten työstä täältä.
 
Parlamentti on muuttanut sääntöjään siten, että lainsäädännöstä on tullut tehokkaampaa ja
avoimempaa viimeisten neljän vuoden aikana. Kiireellisissä tapauksissa kuten esimerkiksi
toimissa, joilla autettiin EU-maita toipumaan finanssikriisistä, käytettiin nopeaa menettelyä. Lue
lisää paremmasta lainsäädännöstä tehdystä sopimuksesta täältä.
 
Päätökseen saatettu lainsäädäntötyö tällä kaudella
 
Vuoden 2014 vaalien jälkeen parlamentti on käsitellyt, parantanut tai saattanut päätökseen
yhdessä neuvoston kanssa noin 1000 lainsäädäntöaloitetta.
 

Keskustelu unionin tilasta 2018
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Study-625176-Juncker-Commission-priorities-autumn-2018-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/faq/11/Parlamentin%20j�senten%20ty�
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-interinstitutional-agreement-on-better-law-making
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Esimerkkejä tärkeimmistä lainsäädäntöpäätöksistä parlamentin kahdeksannella vaalikaudella:
 

Parlamentti hyväksyi Pariisin ilmastosopimuksen EU-ratifioinnin  
LULUCF:  Mepit  hyväksyivät  suunnitelman  metsien  hi i l inieluista  osana
ilmastopoli t i ikkaa 
Mepeil tä  kunnianhimoiset  tavoit teet  puhtaammalle  ja  tehokkaammalle
energiankulutuksel le 
Parlamentti  hyväksyi  enimmäistasot  korttimaksujen  siirtohinnoille,  Roaming-
maksujen  loppu:  viimeiset  esteet  poistettu 
Parlamentti hyväksyi uudet säännöt sähköisten maksujen markkinoiden avaamiseksi
ja maksujen ja petosriskin vähentämiseksi 
WiFi4EU: uusi EU-hanke tukee maksuttomia internetyhteyksiä, Henkilötietojen suoja:
parlamentti hyväksyi uudet digiaikaan soveltuvat säännöt 
Lisää mahdollisuuksia tehdä verkko-ostoksia toisista EU-maista 
Parlamentin jäsenet halusivat muovipussien tuhlailevan käytön kuriin 
Parlamentti hyväksyi EU:n ja Japanin välisen kauppasopimuksen  
Parlamentin jäsenet äänestivät yritysverotuksen avoimuuden lisäämisen puolesta 
Mepit hyväksyivät päivityksen audiovisuaalisten mediapalveluiden sääntöihin 
Euroopan parlamentti hyväksyi uudet digitaaliset tekijänoikeussäännöt 
Mepit hyväksyivät uudet työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevat säännöt 
Parlamentti tukee uusia CO2-rajoituksia henkilö- ja pakettiautoille 
Parlamentti sinetöi kertakäyttömuovin kiellon vuoteen 2021 mennessä 
Puhtaan  energian  pakett i :  tavoitteet  puhtaammalle  ja  tehokkaammalle
energiankulutukselle
 

Lisätietoa parlamentin lainsäädäntötyöstä kaikilla politiikan aloilla vuoden 2014 jälkeen täällä.
 
Tutkintatyö ja uusien sääntöjen esittäminen
 
Parlamentti on tällä vaalikaudella hyväksynyt päätöslauselmia, jotka koskevat kansalaisten
huolenaiheita  ja  odotuksia,  kehottaen  komissiota  laatimaan  lainsäädäntöehdotuksia  tai
tarkastamaan  olemassa  olevaa  lainsäädäntöä.
 
Esimerkkejä:  parlamentti  vaati  väärinkäytösten paljastajien suojelua,  tuotteiden käyttöiän
pidentämistä,  reilumpia  hintoja  maanviljelijöiden  suojelemiseksi.  Kaikki  parlamentin
päätöslauselmat  ja  aloitteet  ovat  saatavilla  täällä.
 
Parlamentti on lisäksi perustanut erityisvaliokuntia tutkimaan skandaaleja tai rikkomuksia, joiden
vaikutukset saattoivat olla laajamittaisia (kuten Luxleaks-, Panaman paperit -tietovuodot ja
autonvalmistajien päästömittauksia ja torjunta-aineiden hyväksymistä koskevat skandaalit).
Nämä valiokunnat ovat selvittäneet tilannetta tutkimuksin, selvityksin ja kuulemisin, jotta oikeat
tahot saataisiin vastuuseen. Komissio hyödyntää ehdotuksissaan erityisvaliokuntien tuloksia ja
suosituksia.
 
Esimerkkejä eritysvaliokunnista: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA.
 
Budjetti
 
Parlamentti ja neuvosto jakavat vallan EU:n vuosibudjetin osalta. Parlamentti osallistuu lisäksi
EU:n  monivuotisen  rahoituskehyksen  laatimiseen.  Rahoituskehys  vaatii  parlamentin
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170620IPR77895/support-for-strengthened-protection-for-whistleblowers
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170629IPR78633/making-consumer-products-more-durable-and-easier-to-repair
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170629IPR78633/making-consumer-products-more-durable-and-easier-to-repair
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20160603IPR30207/mepit-viljelijoiden-tukena-epareiluihin-kauppakaytantoihin-puututtava
http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/tax3/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/pest/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/29/multiannual-financial-framework


hyväksyntää ja parlamentti toimii lisäksi vastuuvapauden myöntävänä tahona. Sen tulee siis
tarkastaa,  miten  vuosibudjettia  käytetään  ja  sen  perusteella  myöntää,  lykätä  tai  kieltää
hyväksyntänsä  jokaisen  EU-instituution  varainkäytön  osalta.
 
Valvonta
 
Mepit ovat lisäksi seuranneet valiokuntatyöskentelyn yhtenä osana, miten EU-lainsäädäntöä
toimeenpannaan EU-maissa ja miten se vaikuttaa kansalaisten elämään. He ovat valvoneet
komission toimeenpanotyötä ja EU-rahan käyttöä. Tilannetta on arvioitu tiedonkeruumatkoilla ja
erikoisvaltuuskunnilla ennen kuin seuraavista toimenpiteistä on päätetty.
 
Esimerkkejä:  vierailu  pakolaisleireille  Turkissa  (video);  valtuuskuntien  matkat  Maltalle  ja
Slovakiaan  arvioimaan oikeusvaltiotilannetta.
 
Mepit  ovat  myös  lähestyneet  komissiota  kirjallisin  kysymyksin.  Joistain  kysymyksistä  on
seurannut  poliittisten  ryhmien  täysistuntokäsittelyyn  pöydätty  päätöslauselma.
 
Parlamentti on lisäksi käyttänyt veto-oikeuttaan komission päätöksiin (delegoidut säädökset ja
täytäntöönpanosäädökset),  mikäli  mepit  ovat  katsoneet,  että  komissio  on  ylittänyt
täytäntöönpanovaltansa.
 
Esimerkkejä: vauvanruuassa sallitun sokerin määrä, energiajuomat, kadmium
 
Kansainväliset sopimukset
 
Mepit  ovat  seuranneet  tarkasti  komission  neuvotteluja  kansainvälisistä  sopimuksista.
Parlamentti  on  hyväksynyt  päätöslauselmia  neuvotteluiden osalta  parlamentin  tiiviimmän
osallistumisen ja menettelyn avoimuuden takaamiseksi. Parlamentin pitää antaa hyväksyntänsä
ennen kansainvälisten sopimusten voimaanastumista.
 
Esimerkkejä: brexit, TTIP, CETA
 
Kansalaisten vetoomukset
 
Parlamentin vetoomusvaliokunta on kirjannut heinäkuusta 2014 lähtien noin 6400 vetoomusta
liittyen kansalaisten valituksiin, pyyntöihin ja huomioihin EU-lainsäädännön soveltamisesta.
Valiokunta  toimii  välittäjänä  vetoomusten  esittäjien  ja  EU-maiden  välillä  ongelmien
ratkaisemiseksi.  Joskus vetoomuksia seuraa täysistuntokeskustelu,  suullinen kysymys tai
päätöslauselma.
 
Esimerkkejä: epävarmat työllistämiskäytännöt EU:ssa, vammaisten oikeudet, vähemmistöjen
suojelu, lasten oikeudet
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/fi/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20160115IPR10184/parlamentin-jasenet-vauvanruoassa-sallitun-sokerin-enimmaismaaraa-laskettava
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150702IPR73645/ttip-ease-access-to-us-market-protect-eu-standards-reform-dispute-settlement
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20170209IPR61728/ceta-meps-back-eu-canada-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04234/meps-call-on-eu-countries-to-end-precarious-employment-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171127IPR88945/helping-people-with-disabilities-meps-advocate-positive-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights


Tällä kertaa äänestän
 
Vapaaehtoiset järjestävät Euroopan laajuista ruohonjuuritason kampanjaa lisätäkseen
keskustelua EU-vaaleista ja rohkaistakseen mahdollisimman monia äänestämään. 
 

Euroopan parlamentti on julkaissut tälläkertaaäänestän.eu -verkkosivun 24 kielellä. Sivusto
tukee kaikissa EU-maissa yli  150 000 vapaaehtoista, jotka ovat sitoutuneet rohkaisemaan
ihmisiä äänestämään EU-vaaleissa 26. toukokuuta 2019.
 
Tälläkertaaäänestän.eu on puolueeton yhteisö,  jonka tavoite  on lisätä  yleistä  tietoisuutta
demokratiasta: ”Ei ole riittävää toivoa parempaa tulevaisuutta: tällä kertaa jokaisen meistä
täytyy ottaa myös vastuu tulevaisuudesta.”
 
Ihmisten johtama kampanja
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https://www.tallakertaaaanestan.eu/


Euroopan parlamentti ei vain pyri innostamaan eurooppalaisia äänestämään EU-vaaleissa,
vaan pyytää heitä myös levittämään sanaa vaaleista sekä innostamaan perheensä, kaverinsa,
naapurinsa ja omat yhteisönsä mukaan.
 
#tälläkertaaäänestän
 
Vapaaehtoiset käyttävät sosiaalisen median kanavia ja järjestävät tapahtumia edistääkseen
kampanjaa eurooppalaisesta demokratiasta. He tuovat ihmisiä yhteen, keskustelevat itselleen
tärkeistä aiheista ja Euroopan tulevaisuudesta.
 
Tietoa paikallisella tasolla
 
Parlamentin  yhteystoimistot  jäsenvaltioissa  toimivat  paikallisiin  tarpeisiin  mukautettuina
tietokeskuksina.  Ne  tukevat  julkista  keskustelua  tarjoamalla  paikallisia  foorumeja,
helppokäyttöisiä online-välineitä, seminaareja ja tiedotusaineistoa. Nopean vastauksen tarjoavat
palvelut,  kuten Näin EU toimii  hyväkseni,  Ask EP,  Usein esitettyjä  kysymyksiä Euroopan
parlamentista ja #EUandME (Euroopan komission tarjoama palvelu) ovat saatavilla kaikilla
kielillä.  Lisäksi  uudessa  Citizens  App  -sovelluksessa  on  tarjolla  paljon  tietoa  Euroopan
Unionista.
 
Yhteystiedot: Multimediasisältö ja -palvelut.
 
Tapahtumat lähistölläsi
 
Voit tavata aktiivisimmat vapaaehtoiset lähelläsi.  Kaikki tulevat tapahtumat on listattu tällä
sivustolla.
 

Vapaaehtoiset kertovat, miksi äänestäminen EU-vaaleissa on tärkeää heille.
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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https://what-europe-does-for-me.eu/
https://epthinktank.eu/author/epanswers/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/faq
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/faq
https://europa.eu/euandme/fi/
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/multimedia-content
https://www.thistimeimvoting.eu/events


Suomessa  #tälläkertaaäänestän  -kampanjaan  on  rekisteröitynyt  yli  600  tukijaa.  Myös
kokoontumisia  on  jo  alettu  järjestää.
 
Parlamentin Suomen-toimisto järjesti perjantaina 19.10. käynnistystapahtuman nuorten EU-
supervuoteen 2019. Paikalla oli parikymmentä nuorta, jotka pääsivät keskustelemaan meppien
Anneli  Jäätteenmäen ja Nils Torvaldsin sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen edustajien
kanssa.  He  ideoivat  uusia  tapoja  nostaa  suomalaisnuorille  tärkeitä  EU-aiheita,  kuten
ilmastonmuutosta ja maahanmuuttoa, laajemmin julkiseen keskusteluun ja esimerkiksi koulujen
opetussisältöihin. Myös pääkaupunkiseudun paikallislehtien edustajia oli kutsuttu tapahtumaan.
 
Kampanja on esillä seuraavissa paikallistapahtumissa jo marraskuussa ja jatkuu koko kevään
2019.
 
#tälläkertaaäänestän -kampanjan yhteyshenkilöt Suomessa
 
Hannariikka Nieminen
 
Tiedottaja, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
 

Vapaaehtoisten järjestämät tapahtumat
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puh. +358 (0)9 622 04 514, +358 (0)400 429 149
 
hannariikka.nieminen@europarl.europa.eu
 
Reeta Niemonen
 
Tiedottaja, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
 
puh. +358 (0)9 622 04532
 
reeta.niemonen@europarl.europa.eu
 
Miten äänestää
 
Euroopan parlamentin EU-vaaleja koskevalta sivustolta saa yksityiskohtaista tietoa kansallisista
äänestyssäännöistä. Sivustolla on lisäksi linkkejä muille hyödyllisille virallisille sivustoille.
 
Uusi EU-visa
 
Kansalaiset voivat testata ja vertailla EU-tietouttaan uudella EU-visalla. Sen tulokset on helppo
jakaa ja visa on lisäksi helppo upottaa ulkopuolisille nettisivustoille.
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Näin EU toimii hyväkseni
 

“Näin EU toimii hyväkseni” on monikielinen ja interaktiivinen sivusto, jonka on laatinut Euroopan
parlamentin tutkimuspalvelu yhdessä parlamentin viestintä- ja käännöspalveluiden kanssa. Se
sisältää satoja helppolukuisia yhden sivun mittaisia artikkeleja, joissa tuodaan esille esimerkkejä
EU:n positiivisia vaikutuksia kansalaisten elämään. Nettisivun käyttäjät voivat helposti etsiä
tietoa siitä, mitä EU tekee heidän alueellaan, ammattialallaan taikka harrastusten osalta.
 
Tietoa yhteensä 1400 eri alueelta Euroopan unionissa
 
Nettisivuilla on yli  1800 yhden sivun mittaista artikkelia.  Ne on järjestetty kahteen osioon.
Ensimmäisen osion nimi on ”Alueellani”. Tässä osiossa käyttäjät voivat etsiä tietoa alueellisesti.
Osiossa löytyy tietoa yhteensä 1400 eri alueelta Euroopan unionissa.
 
400 artikkelia EU:n toimista kansalaisten hyväksi
 
Toisen osion nimi on ”Elämässäni”. Tässä osiossa käyttäjät voivat etsiä tietoa 400 artikkelin
joukosta asioista, jotka he kokevat tärkeiksi. Artikkelit koskevat esimerkiksi seuraavia aiheita:
perhe, terveydenhuolto, harrastukset, matkustaminen, turvallisuus, kuluttajansuoja ja sosiaaliset
oikeudet.
 
Mitä seuraavaksi?

Uudet "Näin EU toimii hyväkseni"-nettisivut
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Sivuston kolmannessa osiossa, jonka nimi on ”Fokuksessa”, on pidempiä selvityksiä EU:n
toiminnasta. Näissä kerrotaan esimerkiksi EU:n tulevaisuuden näkymistä ja siitä, mitä EU on
saavuttanut tämän vaalikauden aikana. Painopiste artikkeleissa on kansalaisten mielipiteissä,
huolissa sekä EU:hun kohdistuvissa odotuksissa.
 
Citizens’ App -sovellus
 
Citizens’ App -sovelluksen avulla kansalaiset voivat tarkastella EU:n saavutuksia, tämänhetkistä
toimintaa sekä tulevaisuuden tavoitteita. Sovelluksella pystyy hakemaan tietoa eri asioista joko
alueen  tai  aihepiirin  perusteella,  ja  sovellus  kertoo  lisäksi  edistymisestä  näillä  aloilla.
Sovelluksen  voi  ladata  ilmaiseksi  App  Store  ja  Google  Play  -kaupoista.
 
Lisätietoa
Näin EU toimii hyväkseni -nettisivusto
#EUandME - nettisivusto: videoita ja tarinoita mahdollisuuksista ja työkaluista, joita EU tarjoaa
nuorille
InvestEU -nettisivusto: tarinoita siitä, mitä muutoksia EU:n investoinnit ovat saaneet aikaan
(komissio)
EUProtects -nettisivu: arkielämän sankareita, jotka tekevät töitä kansalaisten suojelemiseksi
(komissio)
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Mielipidekyselyt kaikissa EU-maissa
 
Parlamentti mittaa säännöllisin väliajoin Eurobarometri-kyselyillä kansalaisten asenteita,
odotuksia, huolia ja aikeita äänestää vaaleissa.
 
Eurooppalaisten kiinnostusta vuoden 2019 EU-vaaleihin ja heidän mielipiteitään Euroopan
yhdentymisestä on mitattu sarjalla Eurobarometri-kyselyitä. Kyselyiden tuloksien ja vaalien
jälkeen  tehtävän  analyysin  avul la  voidaan  parantaa  ymmärrystä  kansalaisten
äänestyskäyttäytymisestä.
 
Huhtikuun ja syyskuun 2018 kyselyt osoittivat, että EU:n kannatus on nousussa
 
Viimeisimmät  kyselyt  osoittavat,  että  EU:n  kannatus  on  nousussa  EU-kansalaisten
keskuudessa. Syyskuussa 2018 julkaistuun kyselyyn osallistui yli 27000 henkilöä kaikista 28
EU-maasta.
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Kyselyn mukaan:
 

62 % EU-maiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja kaksi
kolmasosaa (68 %) vastaajista kokee,  että heidän kotimaansa on hyötynyt  EU-
jäsenyydestä.  Tämä luku on ollut  korkeampi  viimeksi  vuonna 1983. 
66 % vastaajista äänestäisi maansa EU-jäsenyyden puolesta ja vain 17 % harkitsisi
EU:sta eroamista, kun taas 17 % ei osannut sanoa kantaansa kysymykseen.
 
41% vastaajista tietää milloin EU-vaalit  järjestetään ja 51 % eurooppalaisista on
kiinnostunut vaaleista.
 

Kysymys: Onko kotimaasi hyötynyt EU-jäsenyydestä?
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Kun vastaajilta kysyttiin syyskuun kyselyssä, mistä aiheista he haluaisivat seurata keskustelua
eurooppalaisissa  vaalikampanjoissa,  olivat  prioriteetit  muuttuneet  huhtikuun  kyselystä.
Muuttoliike sai eniten mainintoja (50%) ja seuraavaksi useimmiten mainittiin talous (47 %) ja
nuorisotyöttömyys (47 %). Terrorismin vastainen kamppailu mainittiin huhtikuussa useimmiten
kun taas syyskuussa 44 % totesi tämän kiinnostavan vaalikampanjoissa.
 
Syyskuun kyselyn tulokset
 
Kyselyn tulokset Suomessa
 
Huhtikuun 2018 kyselyn tulokset
 
Seuraava Eurobarometri-kysely julkaistaan 10.4.
 
Eurobarometri-kyselyn menetelmä
 
Euroopan  parlamentin  ja  Euroopan  komission  Eurobarometri-kyselyt  tekee  aina  sama
toimeksisaaja käyttäen samaa menetelmää. Tämä mahdollistaa tulosten ja suuntausten suoran
vertailun. Kyselyt toteutetaan henkilökohtaisina haastatteluina kaikissa EU:n 28 jäsenvaltiossa,
ja niihin osallistuu noin 27 000 vastaajaa, jotka edustavat koko väestöä ja ovat vähintään 15-
vuotiaita.
 
Otanta tehdään huolellisesti niin, että se vastaa kunkin jäsenvaltion sosiodemografista tilannetta
ja on tilastollisesti täysin edustava. Tuloksia analysoimalla pyritään tuottamaan mahdollisimman
kattava  yleiskatsaus  mielipideilmaston  muutoksista  jäsenvaltioissa,  alueellisista  ja
sosiodemografisista  eroista  sekä  aiemmista  kehityssuunnista.
 
Kustakin kyselystä on saatavilla seuraavat tiedot:
 

itse raportti (vain englanniksi julkaisupäivänä, myöhemmin kaikilla muilla 23 kielellä), 
täydellinen sosiodemografinen liite ja tulosliite 
kansalliset  tietokoosteet  tärkeimmistä  tuloksista  kunkin  jäsenvaltion  osalta
(englanniksi  ja  jäsenvaltion  kielellä) 
kootut Excel-tiedostot ja 
SPSS-tiedosto, joka sisältää raakadatan (saatavilla pyynnöstä)
 

Aikaisempia kyselyitä
 
Vuosi eurovaaleihin 2019 (huhtikuu 2018)
 
Kansalaisten mielipiteiden sosiodemografiset suuntaukset (kesäkuu 2018)
 
Parlametri 2017 (lokakuu 2018)
 
Kaksi vuotta eurovaaleihin 2019 (toukokuu 2017)
 

EU-vaalit 2019

FI Lehdistöpalvelut, Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume DUCH GUILLOT
Lehdistöyksikön puhelinvaihde: (32 2) 28 33000

29 I 37

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20181017IPR16317/mielipidekysely-eu-n-suosio-ennatyskorkealla-eu-vaalien-alla
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/eurobarometer/national-opinion-trends-2007-2018
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2017-a-stronger-voice
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/eurobarometer/two-years-until-the-2019-european-elections


Paikkaennusteet seuraavan parlamentin
kokoonpanosta
 
Paikkaennusteet laatii Euroopan parlamentin yleisen mielipiteen seurantayksikkö yhteistyössä
Kantar Public -tutkimusyrityksen kanssa jäsenmaissa tehtyjen mielipidekyselyiden pohjalta
tämän hetkisten poliittisten ryhmien mukaisesti.
 
Ennuste perustuu nykyisen parlamentin ryhmärakenteeseen, sillä ei ole mahdollista ennakoida
poliittisten  ryhmien  määrää  tai  kokoonpanoa  seuraavan  lainsäädäntökauden  aikana.
Paikkaennusteisiin  tulee  suhtautua  mielipidemittausten  perusteella  laadittuina  poliittisina
tilannekuvina.
 
 
 

Nykyisiin  mielipidemittauksiin  perustuen paikat  jakautuisivat  näin  seuraavassa Euroopan
parlamentissa.  Poliittisten ryhmien lohkoja  klikkaamalla  pystyy  tarkastelemaan paikkojen
prosenttiosuutta.
 
Keitä ovat ”muut” 
 
Uusia poliittisia ryhmittymiä on ilmestynyt kansallisille poliittisille kentille ympäri Eurooppaa
vuodesta 2014 lähtien. Mielipidekyselyiden mukaan näillä ryhmittymillä on mahdollisuus saada
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paikkoja seuraavissa EU-vaaleissa.  Koska ne kuitenkaan eivät  kuulu mihinkään nykyisen
Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä,  näille ryhmittymille ennakoidut  paikat  näkyvät
kategoriassa ”muut”. Koska ei ole mahdollista ennakoida, mihin poliittiseen ryhmään nämä
uudet poliittiset voimat päättävät liittyä vaalien jälkeen, ”muut”-kategoria on jaettu tasaisesti
kaavion oikealle ja vasemmalle puolelle.
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Äänestyskäyttäytymisennusteet aikajanalla
 
Tiedot ennusteisiin julkisista luotettavista lähteistä
 
Euroopan parlamentti ei ole tilannut paikkaennusteen tekoon käytettyjä mielipidemittauksia.
Ennusteen  tiedot  perustuvat  luotettaviin  kansallisten  tutkimustoimijoiden  tekemiin
mielipidemittauksiin. Lisätietoa kaikista käytetyistä mielipidemittauksista, niiden lähteistä ja
keskeisistä tiedoista löytyy ennusteraportin liitteestä. Lisäksi tältä sivustolta ladattavassa Excel-
tiedostossa on tarjolla kokoelma mielipidemittauksia kaikista jäsenmaista vuoden 2018 alkuun
saakka. Kyseessä on viitteellinen kokoelma, sillä kaikkia kyselyitä ei ole mahdollista kerätä
yhteen.
 
Ennusteessa käytetään ensisijaisesti EU-vaaleja koskevia mielipidekyselyitä. Mikäli näitä ei ole
saatavilla,  käytetään  lähteenä  kansallisia  vaalikyselyitä.  Kun  saatavilla  on  useampia
mielipidekyselyitä  yhdestä maasta,  lasketaan puolueille  keskiarvokannatukset  kyselyiden
tulosten  perusteella.  Yksittäisten  mielipidekyselyiden  tulokset  sekä  parlamentin  yleisen
mielipiteen  seurantayksikön  laskemat  keskiarvot  ovat  tarkasteltavissa  Excel-tiedostossa.
 
Paikkajakoa voi tarkastella maittain valitsemalla tietyn maan valikosta.
 
Tarkat  maakohtaiset  tiedot  ovat  luettavissa  lisäksi  selvityksestä  poliittisen  ilmapiirin
kehityksestä,  jonka  voi  ladata  täältä.
 
Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen: dgcomm-pom@europarl.europa.eu.
 
Lisätietoa
Ennusteraportti (29.03.2019)
Tiivistelmätiedosto paikkaennusteesta (29.03.2019)
Yksityiskohtaiset tiedot mielipidekyselyistä (29.03.2019)
Paikkaennuste svg-tiedostomuodossa
Aikajanaennuste svg-tiedostomuodossa
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EU-vaalitulokset
 
Uudella  sivustolla  julkaistaan toukokuun EU-vaalitulokset,  ja  siellä  on esillä  kaikki
tulokset  edellisistä  EU-vaaleista.  Sivusto toimii  kaikilla  EU-kielillä.
 
Sivustoa päivitetään jatkuvasti vaali-iltana 26.5. EU-vaalien tuloksilla. Sivustolta löytyvät myös
kansalliset  tulokset,  joita päivitetään vaali-iltana kansallisten viranomaisten tiedonantojen
mukaisesti.
 
Edelliset EU-vaalit 1979-2014
 
Tulossivustolta löytyy tietoa edellisten Euroopan parlamenttien kokoonpanoista vuodesta 1984
lähtien. Tiedot paikkojen jaottelusta kansallisten puolueiden ja poliittisten ryhmien mukaan
löytyvät vuodesta 1979 lähtien. Lisäksi kansallisia vaalituloksia voi tarkastella vuodesta 2009
lähtien.  Sivustolla  on  myös  muuta  tilastotietoa  EU-vaaleista,  esimerkiksi  meppien
sukupuolijakaumasta.
 
Dynaaminen ja interaktiivinen sivusto
 

Vertailutyökalun avulla voi vertailla eri vuosien vaalituloksia. 
Enemmistölaskurin avulla voi tarkastella erilaisia mahdollisia enemmistökoalitioita.
Laskuri julkaistaan 26.5., kun ensimmäiset viralliset ennusteet on julkaistu. 
Sivustolla voi luoda pienoisohjelman omiin tarpeisiin. Sen avulla voi julkaista EU-
vaalituloksia omilla nettisivuillaan. 
Sivustolta voi ladata tietoa eri tiedostomuodoissa (json, xml, csv, jpg ja png).
 

Lisätietoa  raakadatan  upottamisesta  vaali-iltana  saa  liittymällä  sähköpostilistalle,  jolla
tiedotetaan päivityksistä. Listalle voi liittyä lähettämällä viestin osoitteeseen: election-results-
data@europarl.europa.eu.
 
Sivuston toimintoja testataan 25.4., 7.5. ja 14.5., jotta varmistetaantulosten lähettämisen ja
sivuston muiden ominaisuuksien toimivuus vaali-iltana. Testeihin voi osallistua lähettämällä
viestin osoitteeseen: election-results-data@europarl.europa.eu.
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Audiovisuaaliset palvelut ja multimediamateriaali
 
Euroopan  parlamentti  tarjoaa  medialle  laajan  ja  ajantasaisen  valikoiman
multimediasisältöjä  ja  -palveluita  parlamentin  toiminnan seuraamisessa ennen EU-
vaaleja.
 

Palveluihin kuuluvat mm. upotuskoodit ja streaming-lähetykset. Parlamentti tarjoaa lisäksi TV- ja
radiokanavien käyttöön kameroita ja studiota.
 
Multimediasisällöt
 
Parlamentti  tarjoaa korkealaatuista ja käyttövalmista materiaalia kuten tiedotteita, videoita,
infografiikoita  ja  kuvia  toimittajien  käyttöön.  Tämä  (englanninkielinen)  esite  tarjoaa
yleiskatsauksen  parlamentin  tarjontaan.
 
Audiovisuaaliset palvelut
 
Audiovisuaalisten  palveluiden  yksikkö  tuottaa  suoria  lähetyksiä  täysistunto-  ja
valiokuntakokouksista. Lähetykset ovat saatavilla netissä ja satelliitin välityksellä. Lähetykset
löytyvät multimediakeskuksesta.
 
Audiovisuaalisten palveluiden yksikkö tarjoaa lisäksi median käyttöön TV- ja radiostudiota,
ENG-kuvausryhmiä, suoran lähetyksen standup-asemia ja kuvamateriaalia. Lisätietoa löytyy
täältä ”Services”-alakohdasta.
 
Taustatietoa
 
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu (EPRS) tarjoaa riippumatonta ja puolueetonta tietoa
sekä katsauksia kaikista politiikan aloista suurelle yleisölle.

TV-studio Euroopan parlamentissa Brysselissä
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EPRS:n tutkimukset,  katsaukset  ja  tietokoosteet  ovat  saatavilla  EPRS:n verkkosivuilla  ja
mobiilisovelluksessa.
 
EPRS:n grafiikkakokoelmassa on tarjolla vapaasti käytettäväksi tilastotietoja sisältäviä kuvioita,
diagrammeja, taulukoita ja karttoja. EPRS on laatinut kuviot niissä mainituista lähteistä saatujen
tilastotietojen perusteella.
 
Erityisakkreditointi vaalipäiville
 
Toimittajien,  jotka  haluavat  päästä  parlamenttiin  vaalipäivien  aikana,  pitää  rekisteröityä
eritysakkreditointia  varten.  Erityisakkreditoinnista  on  saatavilla  lisätietoa  täällä.
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Hyödyllisiä yhteystietoja toimittajille
 
Päätiedottajan yksikkö
 
Päätiedottajan  yksikkö  vastaa  institutionaalisiin  kysymyksiin  parlamentin  säännöistä,
menettelyistä, varojen käytöstä ja hallinnosta. Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin löytyvät
täältä.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
Parlamentin päätiedottaja ja viestinnän pääosaston pääjohtaja
 
(+32) 496 59 94 76
 
jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Marjory VAN DEN BROEKE
 
Päätiedottajan yksikön päällikkö
 
(+32) 498 98 35 86
 
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
 
Lehdistöpalvelu
 
Lehdistötiedottajat parlamentissa ja jäsenmaissa (parlamentin yhteystoimistoissa) seuraavat
kaikkia  politiikanaloja  ja  vastaavat  media  kysymyksiin  parlamentin  työstä.  He  laativat  ja
jakelevat  lehdistötiedotteita  parlamentin  keskusteluista  ja  äänestyksistä  sekä  järjestävät
tiedotustilaisuuksia  ja  seminaareja.
 
Lehdistötiedottajat parlamentissa ja jäsenmaissa (parlamentin yhteystoimistoissa) seuraavat
kaikkia  politiikanaloja  ja  vastaavat  media  kysymyksiin  parlamentin  työstä.  He  laativat  ja
jakelevat  lehdistötiedotteita  parlamentin  keskusteluista  ja  äänestyksistä  sekä  järjestävät
tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Lehdistötiedottajien yhteystiedot maittain ja aloittain löytyvät
täältä.
 
Suomenkieliset lehdistötiedottajat Brysselissä ja Helsingissä
 
Iina LIETZEN
 
Lehdistötiedottaja, Euroopan parlamentin lehdistöyksikkö
 
+32 47 088 3910
 
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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Maria TUOMELA
 
Lehdistötiedottaja, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto
 
+358 40 720 5025 
 
maria.tuomela@europarl.europa.eu
 
Simo RISTOLAINEN
 
Lehdistötiedottaja, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto
 
+358 9 622 50433 
 
simo.ristolainen@europarl.europa.eu
 
Lisätietoa
Poliittisten ryhmien tiedottajien yhteystiedot
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