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Eurovaalit 2014: Äänestyspäivä ja vaalijärjestelyt
EU-kansalaiset valitsevat joka viides vuosi edustajansa Euroopan parlamenttiin, joka suoraan
vaaleilla valittuna toimielimenä puolustaa kansalaisten etuja unionin päätöksenteossa.

Euroopan parlamentin vaaleissa 22.–25. toukokuuta 2014 eurooppalaiset pääsevät
määrittämään unionin politiikan tulevan suunnan.

Kustakin jäsenvaltiosta valitaan tietty määrä edustajia Euroopan parlamenttiin.

Paikat jaetaan EU:n perussopimusten määräysten ja nk. alenevan suhteellisuuden periaatteen
mukaisesti. Se tarkoittaa, että suurilla mailla on enemmän paikkoja kuin pienillä, mutta pienet
maat saavat myös enemmän paikkoja kuin niille kuuluisi puhtaasti väkiluvun perusteella.

Lissabonin sopimuksen mukaan vuoden 2014 vaaleissa paikkamäärä vaihtelee Maltan,
Luxemburgin, Kyproksen ja Viron kuudesta jäsenestä Saksan 96 jäseneen. Euroopan
parlamentissa on kaikkiaan 751 jäsentä.

Euroopan parlamentin vaalit toimitetaan pääosin kunkin jäsenvaltion vaalilakia ja kansallisia
käytäntöjä noudattaen. Niinpä jäsenvaltio voi päättää, käyttääkö se avointa vai suljettua
listavaalia. Jotkut maat on jaettu useampaan vaalipiiriin, kun taas toisissa koko maa on yhtä
vaalipiiriä.

On olemassa myös yhteisiä EU:n sääntöjä, joiden mukaan vaalien on oltava yleiset, välittömät,
vapaat ja salaiset. Euroopan parlamentin jäsenet on valittava suhteellista vaalitapaa
noudattaen.

EU:n tasolla määritetään ajanjakso, jolla vaali on toimitettava, mutta kukin jäsenvaltio voi
päättää varsinaisen äänestyspäivän itse omien vaalikäytäntöjensä mukaisesti. Euroopan
parlamentin vaalit jakautuvat yleensä neljälle päivälle: Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja
Alankomaissa äänestetään torstaina, useimmissa muissa maissa sunnuntaina.

Unionin kansalainen, joka asuu muussa EU-maassa kuin kotimaassaan, saa äänestää ja
asettua ehdolle asuinmaansa Euroopan parlamentin vaaleissa. Asuinmaan lainsäädännössä
saatetaan kuitenkin määrätä asiaan liittyvistä erityismenettelyistä.

Euroopan parlamentin vaalit on ainutlaatuinen käytännön toimi monikansallisessa
demokratiassa ja siksi aina tärkeä tapahtuma EU:n politiikassa.

Uuden parlamentin ensimmäisiin tehtäviin kuuluu päättää Euroopan komission, unionin
toimeenpanevan elimen, puheenjohtajan valinnasta. Lissabonin sopimuksen mukaan
puheenjohtajan valinnassa on otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulos. Myös
muiden komission jäsenten on saatava parlamentin jäsenten hyväksyntä.

Lisätietoa vaaleista: www.elections2014.eu

http://www.elections2014.eu/
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Eurovaalit 2014: Miten parlamentin puhemies ja valiokuntien
puheenjohtajat valitaan?
Parlamentti valitsee puhemiehen, 14 varapuhemiestä ja kvestorit ensimmäisessä
täysistunnossa europarlamenttivaalien jälkeen.

Parlamentin sisäisten luottamustoimien, puhemiehen, varapuhemiesten, kvestoreiden,
valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, toimikaudet ovat 2,5 vuoden mittaisia.
Vaali järjestetään siis uudelleen kerran 5 vuotta kestävän vaalikauden aikana. Toimen
senhetkinen haltija voidaan valita uudelle kaudelle.

Puhemiehen, varapuhemiesten ja kvestoreiden valinnassa on huolehdittava siitä, että sekä
jäsenvaltiot että eri poliittiset näkökannat ovat asianmukaisesti edustettuina.

Euroopan parlamentin puhemies
Uuden parlamentin vaalikauden ensimmäinen tehtävä on valita itselleen puhemies.
Puhemiehen ja puhemiehistön valitsemiseksi pidettävän istunnon puheenjohtajana toimii
toimikautensa  päättävä puhemies tai hänen ollessaan estynyt yksi toimikautensa päättävistä
varapuhemiehistä arvojärjestyksessä. Jos kukaan edellä mainituista ei ole käytettävissä,
puheenjohtajana toimii edustajantoimessa pisimpään ollut jäsen (Euroopan parlamentin
työjärjestys 12 artikla).

Puheenjohtajaehdokkaan voi asettaa joko poliittinen ryhmä tai vähintään 40 parlamentin jäsentä
(13 artikla).

Puhemies valitaan salaisella lippuäänestyksellä. Toisin kuin yleensä Euroopan parlamentin
äänestyksissä parlamentin jäsenet merkitsevät ehdokkaansa nimen vaalilippuun ja pudottavat
lipun vaaliuurnaan. Vaaleja tarkkailee kahdeksan parlamentin jäsenten keskuudesta arvottua
ääntenlaskijaa.

Puhemies valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä (50 prosenttia + 1 ääni) (14 artikla). Tyhjiä
tai sotkettuja lippuja ei oteta mukaan laskettaessa ehdottomaan enemmistöön tarvittavaa
äänimäärää.

Jos yksikään ehdokas ei tule valituksi ensimmäisellä kierroksella, samat tai uudet henkilöt
voidaan asettaa ehdolle toiselle kierrokselle, joka toimitetaan samoin säännöin kuin
ensimmäinenkin. Tarvittaessa toimitetaan myös kolmas kierros samoin säännöin.

Jos kukaan ei tule valituksi kolmannellakaan kierroksella, kaksi eniten ääniä saanutta jatkaa
neljännelle kierrokselle. Eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. (Jos ehdokkaat päätyvät
tasatulokseen, vanhempi ehdokkaista julistetaan valituksi.)

Vastavalittu puhemies siirtyy sen jälkeen paikalleen ja on oikeutettu pitämään täysistunnon
avauspuheenvuoron (hän voi myös vain lausua lyhyet avaussanat ja pitää muodollisemman
puheen vasta myöhemmin) ennen varapuhemiesten ja kvestoreiden valinnan aloittamista.

Varapuhemiehet ja kvestorit
Poliittiset ryhmät ja yli 40 parlamentin jäsenen ryhmät voivat asettaa ehdolle myös
varapuhemiehiä ja kvestoreita. Myös varapuhemiehet valitaan suljetulla lippuäänestyksellä ja
yhtä vaalilippua käyttäen. Ehdokkaiden on saavutettava äänestäjien ehdoton enemmistö ja
toinen kierros järjestetään samoin säännöin, jollei kaikkia 14 paikkaa saada täytettyä
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ensimmäisellä kierroksella. Kolmas kierros voidaan järjestää, jos paikkoja on vielä toisen
kierroksen jälkeen täyttämättä. Silloin suhteellinen enemmistö riittää valintaan.
Varapuhemiesten arvojärjestys määräytyy heidän valitsemisjärjestyksensä mukaan ja äänten
mennessä tasan iän perusteella. Jos ehdokkaita on sama määrä kuin paikkoja (14), kaikki
tulevat valituiksi.  Äänestys toimitetaan, jotta saadaan selville varapuhemiesten välinen
arvojärjestys (15 artikla). Kvestorit valitaan samaa menettelyä noudattaen kuin varapuhemiehet
(16 artikla).
Jos puhemies on estynyt, varapuhemies hoitaa tämän tehtävät, mukaan lukien
puheenjohtamisen täysistunnoissa (21 artikla). Varapuhemiehet kuuluvat lisäksi
puhemiehistöön, joka vastaa parlamentin kaikista hallinto-, organisaatio- ja henkilöstöasioista.
Viiden kvestorin tehtäviin kuuluvat jäseniä suoraan koskevat hallinnolliset ja taloudelliset
kysymykset. (26 artikla)

Valiokuntien puheenjohtajat
Uuden parlamentin ensimmäisen istunnon jälkeen parlamentin valiokunnat valitsevat
äänestämällä itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Äänestys järjestetään uudelleen
vaalikauden puolivälissä, jolloin valitaan puhemies ja muut luottamushenkilöt. Valiokuntien
senhetkiset puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat voidaan myös valita uudelle kaudelle.

Jokainen valiokunta valitsee puheenjohtajistonsa (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat)
erillisissä äänestyksissä. Parlamentti päättää valittavien varapuheenjohtajien määrästä
puheenjohtajakokouksen tekemän esityksen perusteella.

Jos ehdokkaita on yhtä paljon kuin paikkoja, valiokunta voi hyväksyä ehdokkaat ilman
äänestystä. Jos tämä ei onnistu, äänestys tapahtuu salaisena lippuäänestyksenä. Jos
ehdokkaita on vain yksi, hänen on saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä (tyhjiä tai
hylättyjä äänestyslippuja ei oteta lukuun).

Jos mukana on enemmän kuin yksi ehdokas paikkaa kohden, vaalin voittaminen ensimmäisellä
kierroksella vaatii äänten ehdottoman enemmistön. Toisella kierroksella voittoon riittää
suhteellinen enemmistö. Tasatilanteessa vanhin ehdokas voittaa. Aivan kuten
puhemiesvaalissa, myös valiokunnan puheenjohtajia valittaessa toisella kierroksella voidaan
asettaa myös uusia ehdokkaita.

Parlamentin valtuuskunnat valitsevat puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa samaan
tapaan (191 ja 198 artiklat).

Eurovaalit 2014: Poliittisten ryhmien muodostus
Euroopan parlamentin jäsenet eri maista voivat muodostaa poliittisia ryhmiä poliittisten
kantojensa mukaisesti. Jotta poliittinen ryhmä voi saada virallisen aseman, siinä on oltava
vähintään 25 jäsentä, jotka on valittu vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita (eli vähintään
seitsemästä jäsenvaltiosta). Jäsen voi kuulua vain yhteen poliittiseen ryhmään.

Kun ryhmä on muodostettu, parlamentin puhemiehelle on ilmoitettava ryhmän nimi, sen jäsenet
ja sen johdosta vastaavat.

Parlamentti ei yleensä arvioi ryhmän jäsenten poliittisten kantojen yhtenevyyttä. Muodostamalla
ryhmän Euroopan parlamentin jäsenet tunnustavat, että heillä on poliittinen kanta. Vain jos
asianomaiset jäsenet kiistävät poliittisten kantojensa yhtenevyyden, parlamentin on
määritettävä, onko ryhmä muodostettu työjärjestyksen määräysten mukaisesti.
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Poliittisten ryhmien käyttöön annetaan sihteeristö ja hallinnolliset tilat, jotka rahoitetaan
parlamentin talousarviosta. Parlamentin puhemiehistö määrittelee, miten kyseisiä varoja ja tiloja
hallinnoidaan ja miten niiden käyttöä valvotaan. "Sitoutumattomien" Euroopan parlamentin
jäsenten (jotka eivät kuulu mihinkään poliittiseen ryhmään) käyttöön annetaan myös sihteeristö,
ja heillä on oikeuksia puhemiehistön antamien sääntöjen nojalla.

Ryhmille myönnetyn rahoitus on tarkoitettu erilaisten hallinnollisten kulujen kattamiseen sekä
EU-politiikkaan liittyvän poliittisen toiminnan ja viestinnän kulujen kattamiseen.

Rahoitusta ei voi käyttää eurovaalien eikä kansallisten, alueellisten tai paikallisten
vaalikampanjaan. Rahoitusta ei myöskään voi käyttää kansallisten tai Euroopan tason
poliittisten puolueiden tai niiden elinten tukemiseen.

Ryhmien tilinpäätökset julkaistaan osoitteessa
http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm

Lisätietoa poliittisista ryhmistä ja linkit parlamentin tämänhetkisten poliittisten ryhmien
kotisivuille: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/007f2537e0/Political-groups.html

Eurovaalit 2014: Miten komission puheenjohtaja ja jäsenet
nimitetään?
Komission puheenjohtaja

Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan parlamentin roolista komission puheenjohtajan
valinnassa on tullut entistä merkittävämpi. Jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehistä
koostuvan Eurooppa-neuvoston on otettava ehdokkaan valinnassa huomioon Euroopan
parlamentin vaalien tulokset. Euroopan parlamentti äänestää ehdokkaasta määräenemmistöllä,
jolloin vähintään puolen kaikista Euroopan parlamentin jäsenistä on äänestettävä ehdokkaan
puolesta.

Jos ehdokas ei saa vaadittua enemmistöä, määräenemmistöllä toimivalla Eurooppa-neuvostolla
on kuukausi aikaa ehdottaa uutta ehdokasta.

(Lissabonin sopimuksen 9 D artiklan 7 kohta)

Komission jäsenet

Neuvosto hyväksyy yhdessä valitun komission puheenjohtajan kanssa luettelon
komissaariehdokkaista.

Komission jäsenehdokkaat asettuvat ensin mahdollisia tulevia vastuualueitaan edustavien
parlamentin valiokuntien kuultaviksi. Kuulemistilaisuudet ovat julkisia. Kuulemisten jälkeen
jokainen valiokunta kokoontuu suljettujen ovien takana ja arvioi ehdokkaan asiantuntemusta ja
esiintymistä. Arviointi lähetetään parlamentin puhemiehelle. Arvioinnit ovat joissakin
tapauksissa aiemmin johtaneet ehdokkuuksien poisvetämiseen.

Seuraavaksi vastavalittu komission puheenjohtaja esittelee komission jäsenten kollegion ja
heidän ohjelmansa parlamentin täysistunnossa. Komission puheenjohtajan, ulkoasioiden ja

http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/007f2537e0/Political-groups.html
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turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja muiden komission jäsenten on saatava parlamentin
hyväksyntä äänestyksessä.

Parlamentti voi lykätä äänestyksen seuraavaan täysistuntoon (Euroopan parlamentin
työjärjestyksen 106 (5) artikla).

Kun parlamentti on hyväksynyt puheenjohtajan ja komission jäsenet, neuvosto nimittää heidät
määräenemmistöllä.

Mikäli komission toimikauden aikana tapahtuu merkittävä vastuualueiden muutos, viran
täyttäminen tai uuden komission jäsenen nimittäminen uuden jäsenvaltion liityttyä EU:hun,
kyseisiä komission jäseniä kuullaan asianomaisissa valiokunnissa.

Eurovaalit 2014: Euroopan tason poliittiset puolueet ja
poliittiset säätiöt

Euroopan tason poliittiset puolueet

Mikä on Euroopan tason poliittinen puolue?
Euroopan tason poliittinen puolue on organisaatio, joka noudattaa poliittista ohjelmaa. Sen
jäseninä on kansallisia puolueita sekä yksittäisiä henkilöitä, ja se on edustettuna useissa
jäsenvaltioissa. Perustamissopimuksissa todetaan, että "Euroopan tason poliittiset puolueet
ovat tärkeä yhdentymistä edistävä tekijä unionissa. Ne myötävaikuttavat eurooppalaisen
tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen."

Miten Euroopan tason poliittista puoluetta rahoitetaan?
Heinäkuusta 2004 alkaen Euroopan tason poliittiset puolueet ovat voineet saada vuosittaista
rahoitusta Euroopan parlamentilta. Rahoitus myönnetään toiminta-avustuksen muodossa. Sillä
voidaan kattaa korkeintaan 85 prosenttia puolueen tukikelpoisista menoista. Loput menot pitäisi
kattaa omilla varoilla, kuten jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla.

Mitä avustuksesta voidaan ja ei voida maksaa?
Toiminta-avustuksesta voidaan maksaa menoja, jotka liittyvät suoraan puolueen poliittisessa
ohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Niitä ovat esimerkiksi

 kokoukset ja konferenssit
 julkaisut, tutkimukset ja mainokset
 hallinnolliset kulut, henkilöstö- ja matkakulut
 Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvät kampanjakulut

Toiminta-avustusta ei voida käyttää muun muassa seuraavien kulujen kattamiseen:

 kansanäänestysten ja vaalien kampanjakulut (Euroopan parlamentin vaaleja lukuun
ottamatta)

 kansallisten puolueiden, vaalien ehdokkaiden ja poliittisten säätiöiden suora tai välillinen
rahoittaminen sekä kansallisesti että Euroopan tasolla

 velat ja velanhoitokulut

Euroopan tason poliittiset säätiöt
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Mikä on Euroopan tason poliittinen säätiö?

Euroopan tason poliittinen säätiö on organisaatio, joka on yhteydessä Euroopan tason
poliittiseen puolueeseen ja joka tukee ja täydentää kyseisen puolueen tavoitteita. Euroopan
tason poliittinen säätiö seuraa, analysoi ja edistää keskustelua eurooppalaiseen julkiseen
politiikkaan liittyvistä aiheista. Se myös toteuttaa siihen liittyviä toimia, kuten järjestää
seminaareja, koulutusta, konferensseja ja tutkimuksia.

Miten Euroopan tason poliittista säätiötä rahoitetaan?

Säätiöt saivat lokakuusta 2007 elokuuhun 2008 asti Euroopan komission pilottihankkeen
puitteissa myöntämää hankeavustusta. Syyskuusta 2008 alkaen rahoitus siirtyi Euroopan
parlamentille, joka myöntää säätiöille vuosittaisia toiminta-avustuksia. Avustus voi kattaa
korkeintaan 85 prosenttia säätiön tukikelpoisista menoista. Loput menot pitäisi kattaa omilla
varoilla, kuten jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla.

Mitä avustuksesta voidaan ja ei voida maksaa?

Avustuksesta voidaan maksaa menoja, jotka liittyvät suoraan säätiön toimintasuunnitelmassa
määriteltyihin tavoitteisiin. Niitä ovat esimerkiksi:

 kokoukset ja konferenssit,
 julkaisut, tutkimukset ja mainokset,
 hallinnolliset kulut, henkilöstö- ja matkakulut.

Avustusta ei voida käyttää muun muassa seuraavien kulujen kattamiseen:

 kansanäänestysten ja vaalien kampanjakulut,
 kansallisten puolueiden, vaaliehdokkaiden ja kansallisten poliittisten säätiöiden suora tai

välillinen rahoittaminen,
 velat ja velanhoitokulut.

Lisätietoa sekä poliittisten puolueiden ja säätiöiden tilinpäätökset:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00264f77f5/Grants-to-political-parties-and-
foundations.html

Eurovaalit 2014: Laajennetut työryhmät
Laajennetut työryhmät ovat Euroopan parlamentin jäsenten epävirallisia ryhmittymiä, jotka
paneutuvat sellaisiin erityiskysymyksiin, jotka eivät välttämättä sisälly parlamentin
tavanomaiseen työnkuvaan, mutta joilla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Laajennetut
työryhmät vaihtavat epävirallisesti näkemyksiä ja edistävät parlamentin jäsenten ja
kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä.

Koska laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin virallisia elimiä, ne eivät myöskään edusta
parlamentin näkemystä. Ne eivät saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa sekaannusta
suhteessa parlamentin viralliseen toimintaan.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00264f77f5/Grants-to-political-parties-and-foundations.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00264f77f5/Grants-to-political-parties-and-foundations.html
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Parlamentin puheenjohtajakokous on vahvistanut säännöt laajennettujen työryhmien
muodostamisesta kunkin vaalikauden alussa (asiaa koskevaan pyyntöön on saatava vähintään
kolmen poliittisen ryhmän allekirjoitus, ja työryhmän on annettava vuosittain ilmoitus
taloudellisista sidonnaisuuksista). Jos laajennetun työryhmän perustamista koskevat ehdot
täyttyvät, poliittiset ryhmät voivat antaa työryhmille logistista tukea.

Laajennettujen työryhmien puheenjohtajien on tehtävä ilmoitus kaikesta työryhmien saamasta
välittömästä tai välillisestä tuesta. Ilmoitukset on saatettava vuosittain ajan tasalle, ja niistä
pidetään julkista luetteloa.

Luettelo laajennetuista työryhmistä ja niitä koskevat säännöt:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00c9d93c87/Intergroups.html

Eurovaalit 2014: Miten käy lainsäädännölle, jota ei saada
käsiteltyä loppuun tämän vaalikauden aikana?
Vaikka Euroopan parlamentin jäsenet tekevät kaikkensa viedäkseen kaikki keskeneräiset
lainsäädäntömenettelyt päätökseen nykyisellä vaalikaudella, lopullinen päätöksenteko siirtyy
eräissä tapauksissa vuoden 2014 vaalien jälkeiselle ajalle. Tämän johdosta kaikkeen
täysistunnoissa käsiteltävään lainsäädäntöön sovelletaan ns. jatkuvuuden periaatetta: nyt
tehtävät päätökset sitovat myös tulevan vaalikauden parlamenttia riippumatta siitä, onko kyse
ensimmäisestä tai toisesta käsittelystä taikka kuulemismenettelystä. Nykyisellä vaalikaudella
hyväksytyt tekstit ovat sitovia myös tulevien parlamentin jäsenten kannalta.

Käytännössä tämä merkitsee, että neuvosto voi parlamentin vaalien jälkeen hyväksyä aiemman
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymän kannan ja saattaa näin kyseisen
lainsäädännön voimaan.

Tämä poikkeaa useimpien EU:n jäsenvaltioiden parlamenttien käytännöstä, sillä jos
lainsäädännön käsittely on niissä edelleen kesken, edellisen parlamentin päätökset eivät enää
sido seuraavaa parlamenttia.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 59 artiklan mukaisesti uusi parlamentti voi (valiokunnan
pyynnöstä ja yhteisymmärryksessä puheenjohtajakokouksen, eli parlamentin puhemiehen ja
poliittisten ryhmien puheenjohtajien kanssa) pyytää komissiota antamaan asian uudelleen
parlamentin käsiteltäväksi, jotta uusi parlamentti voi muodostaa oman kantansa asiaan.

Uudella parlamentilla on oikeus esittää uusi kanta kaikkiin lainsäädäntöasioihin, jos
menettelyihin tai oikeusperustoihin tehdään muutoksia (kuten kävi Lissabonin sopimuksen
tullessa voimaan ja kun kuulemismenettelyistä siirryttiin yhteispäätösmenettelyihin).

Kaikki muut ei-lakiasäätävät keskeneräiset päätöslauselmat raukeavat vaalikauden vaihtuessa.

Euroopan parlamentti: Parlamentin toimivalta ja
lainsäädäntömenettelyt

Suurimmasta osasta EU:n lainsäädäntöä parlamentti antaa säädökset yhdessä Euroopan
unionin neuvoston kanssa. Tavallinen lainsäätämisjärjestys, "yhteispäätös", kattaa muun

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00c9d93c87/Intergroups.html
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muassa taloushallinnon, rahoituspalvelut, sisämarkkinat, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden,
palvelut, maatalouden, kalastuksen, energian toimitusvarmuuden, viisumi- ja turvapaikka-asiat,
maahanmuuton, oikeus- ja sisäasiat, kuluttajapolitiikan, Euroopan laajuiset verkot,
ympäristöasiat, kulttuurin (edistämistoimet), tutkimuksen (puiteohjelma), sosiaalisen
syrjäytymisen, kansanterveyden, EU:hun vaikuttavien petosten torjunnan, kannustimet syrjinnän
torjumiseksi, erityiset teollisuuden tukitoimenpiteet, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta
lisäävät toimet ja Euroopan tason poliittisia puolueita koskevat säännöt.

Eräillä aloilla sovelletaan erityisiä päätöksentekomenettelyjä. Silloin parlamentti antaa vain
lausuntonsa komission ehdotuksesta. Tällaisissa tapauksissa neuvoston on saatava
parlamentin kanta ennen kuin se äänestää komission ehdotuksesta, mutta parlamentin kanta ei
sido sitä. Tärkein lainsäädännön alue, jolla tätä kuulemismenettelyä yhä sovelletaan, on
verotus. Kyseisiä aloja koskevan lainsäädännön hyväksyminen vaatii yksimielisen päätöksen
neuvostossa.

Eräillä toisilla aloilla puolestaan päätöksen tekemiseen tarvitaan parlamentin hyväksyntä.
Tällöin äänestetään yhdessä äänestyksessä sitovasti puolesta tai vastaan.
Hyväksyntämenettelyä sovelletaan uusien EU:n jäsenten liittymiseen liittyviin järjestelyihin sekä
EU:n ja kolmansien maiden tai kolmansien maiden ryhmien välisiin kansainvälisiin sopimuksiin.
Hyväksyntämenettelyä sovelletaan myös päätettäessä Euroopan komission nimittämisestä.

Lisätietoa:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/007c895f4c/Powers-and-functions.html

Euroopan parlamentti: Miksi parlamentti matkustaa Brysselin
ja Strasbourgin väliä?
EU-maiden hallitukset päättivät vuonna 1992 yksimielisesti määrätä kullekin EU:n toimielimelle
pysyvän kotipaikan. Päätös vaikutti myös parlamentin työskentelyjärjestelyihin. Sen virallinen
kotipaikka on Strasbourg, jossa pidetään myös useimmat täysistunnot. Parlamentin valiokunnat
kokoontuvat Brysselissä, ja sen pääsihteeristö (henkilöstö) sijaitsee Luxemburgissa.
Vuonna 1997 nämä järjestelyt sisällytettiin EU:n perussopimukseen.

Järjestelyjen muuttaminen edellyttäisi uutta perussopimusta, joka 28 jäsenvaltion olisi
yksimielisesti hyväksyttävä ja kansallisten parlamenttien ratifioitava.

Marraskuussa 2013 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentin jäsenet vaativat
perussopimuksen muuttamista, jotta parlamentti saisi itse päättää kotipaikkansa. Parlamentti
ilmoitti aloittavansa tavanomaisen EU:n perussopimusten tarkistusmenettelyn voidakseen
ehdottaa muutoksia, joiden ansiosta parlamentti voisi päättää kotipaikkansa sijainnista ja
hallinnostaan. Parlamentin jäsenten mielestä ”Euroopan parlamentti voisi työskennellä
tehokkaammin sekä kustannustehokkaammalla ja ympäristöä säästävämmällä tavalla, mikäli se
sijaitsisi yhdellä ainoalla paikkakunnalla”.

Päätöslauselmassa todettiin, että ”kuukausittaisesta siirtymisestä Brysselin ja Strasbourgin
välillä on tullut symbolisesti kielteinen asia useimpien unionin kansalaisten silmissä (…)
erityisesti näinä aikoina, jolloin talouskriisin vuoksi jäsenvaltioissa on toteutettu huomattavia ja

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/007c895f4c/Powers-and-functions.html
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kipeitä menoleikkauksia”. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 483 puolesta, 141 vastaa ja
34 tyhjää.

Jäsenet kehottivat etsimään sopivaa kompromissia, joka mahdollistaisi parlamentin nykyisten
rakennusten käytön jatkamisen.

Mitä nykyjärjestelyt maksavat?

Kuinka paljon parlamentin kotipaikan sijainti Strasbourgissa maksaa?

Euroopan parlamentin tuoreen selvityksen mukaan vuodessa säästyisi 103 miljoonaa euroa, jos
parlamentin kaikki toiminta siirrettäisiin Strasbourgista Brysseliin (luvut koskevat vuotta 2014).

Strasbourgin infrastruktuurin (pysäköintitilojen vuokraus, toimistojen varustus, siivous,
energiankulutus ja turvallisuus) kustannukset ovat vuonna 2014 yhteensä 35,7 miljoonaa euroa,
minkä lisäksi erityishankkeet (etenkin vastikään ostetun Václav Havel -rakennuksen
kunnostukseen) maksavat 13,6 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen omistajana Euroopan parlamentti
ei maksa vuokraa Strasbourgin rakennuksistaan.

Koska parlamentti omistaa Strasbourgin kiinteistönsä ja pääosan Brysselissä käyttämistään
rakennuksista, monia Strasbourgin istuntojaksoilla aiheutuvia toimintakustannuksia (esimerkiksi
jäsenten matkakulut, tulkkaus- ja käännöskulut sekä audiovisuaalisten palvelujen kustannukset)
ei voitaisi ainakaan täysin välttää, vaikka kaikki istuntojaksot järjestettäisiin Brysselissä.

On kuitenkin kustannuseriä (kuten asiakirjojen kuljetus Strasbourgiin sekä parlamentin
henkilöstön ja jäsenten avustajien virkamatkakulut), jotka aiheutuvat vain parlamentin
työskentelyn siirtymisestä Strasbourgiin.

Mitä maksaa kolme toimipaikkaa yhden sijasta?

Strasbourgista kotipaikkana aiheutuu erilaisia kustannuksia kuin kolmen toimipaikan
järjestelmästä. Paitsi että parlamentti kokoontuu kuukausittain nelipäiväiseen täysistuntoon
Strasbourgissa, myös Brysselissä järjestetään tietty määrä kaksipäiväisiä istuntojaksoja ja
valiokunnat ja poliittiset ryhmät kokoontuvat siellä. Parlamentin hallinnollisesta henkilöstöstä
taas suuri osa on sijoittautunut Luxemburgiin.

Parlamentin kolmesta toimipaikasta – Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg – arvioidaan
aiheutuvan 119,9 miljoonan lisäkustannukset vuodessa.

Kolmen toimipaikan yhdistämisellä (esimerkiksi Brysseliin) saavutettavia säästöjä laskettaessa
on kuitenkin hyvä muistaa, että parlamentti joutuisi hankkimaan toimistotilat nykyään
Luxemburgissa työskentelevälle henkilöstölleen, joita on yhteensä 2 482 henkeä. Näiden
kustannusten arvioidaan olevan 14 miljoonan euron vuosiluokkaa. Lisäksi kaiken Luxemburgin
toiminnan Brysseliin siirtämisen kertakustannukset nousisivat 58,6 miljoonaan euroon.

Euroopan parlamentin toiminnan keskittäminen yhteen toimipaikkaan tuottaisi siis
88,9 miljoonan euron vuosisäästöt. Se on 4,96 prosenttia Euroopan parlamentin alustavasta
talousarviosta vuodeksi 2014.
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Kolmen toimipaikan välisistä matkoista arvellaan aiheutuvan 11 000 tonnin hiilidioksidipäästöt
(luvut koskevat vuotta 2011), mikä on 11 prosenttia parlamentin koko hiilijalanjäljestä vuonna
2011.

Miten tähän tilanteeseen päädyttiin?

Vuonna 1992 tehty päätös virallisti tuolloin jo vallinneen käytännön. Se oli kompromissi, joka oli
kehittynyt vuosien mittaan.

Vuonna 1952, muutama vuosi toisen maailman sodan jälkeen, perustetun Euroopan hiili- ja
teräsyhteisön toimielimet sijaitsivat Luxemburgissa. Hiili- ja teräsyhteisö perustettiin
hallinnoimaan kuuden maan, mukaan lukien Ranskan ja Saksan, teräs- ja hiilivaroja
yhteistyössä. Euroopan neuvosto (myös heti toisen maailmansodan jälkeen perustettu
hallitustenvälinen elin) toimi jo Strasbourgissa ja tarjosi täysistuntosalinsa Euroopan hiili- ja
teräsyhteisön "edustajakokouksen" kokousten käyttöön. Edustajakokous kehittyi myöhemmin
Euroopan parlamentiksi. Strasbourg vakiintui parlamentin täysistuntojen pääpaikaksi, joskin
ylimääräisiä istuntoja järjestettiin myös Luxemburgissa 1960- ja 1970-luvuilla.

Euroopan talousyhteisön perustamisen jälkeen vuonna 1958 merkittävä osa Euroopan
komission ja (ministeri)neuvoston toiminnasta alkoi keskittyä Brysseliin. Koska parlamentin
työhön liittyy läheisesti kummankin toimielimen seuranta ja vuorovaikutus niiden kanssa, ajan
mittaan Euroopan parlamentin jäsenet päättivät lisätä toimintaansa Brysselissä. Nykyinen
järjestely oli lähes vakiintunut 1990-luvun alkuun mennessä. Tuolloin valiokuntien ja poliittisten
ryhmien kokoukset järjestettiin Brysselissä ja nelipäiväiset täysistunnot Strasbourgissa.
Huomattava osa parlamentin henkilöstöstä on sijoittautunut Luxemburgiin.

Euroopan parlamentti: Kuinka montaa kieltä Euroopan
parlamentissa käytetään?
Euroopan parlamentin jäsenillä on oikeus puhua, kuunnella, lukea ja kirjoittaa millä tahansa
EU:n 24 virallisesta kielestä.

Yksi Euroopan parlamentin perustavista demokraattisista periaatteista on, että EU-kansalainen
voi toimia parlamentin jäsenenä, vaikka ei puhuisi yhtäkään parlamentin työkielistä. Parlamentin
jäseneksi valitun EU-kansalaisen on siis voitava suoriutua töistään ilman, että hän tarvitsisi
erityistä kielitaitoa. Jotta kaikille parlamentin jäsenille voidaan taata tasapuoliset työolosuhteet,
heille tarjotaan tarvittava tieto heidän omilla äidinkielillään, paitsi jos he itse toivovat toisin.
Jokainen EU-kansalainen (ja journalisti) on myös oikeutettu saamaan tietoa lainsäädännöstä ja
parlamentin toiminnasta omalla kielellään.

Parlamentin jäsenten EU:n virallisilla kielillä pitämät puheenvuorot tulkataan samanaikaisesti
muille virallisille kielille.

Virallisten kielien määrä kasvoi 24:een (bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka,
kroatia, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni,
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suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro), kun Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun 1.1.2007, iiri
otettiin viralliseksi kieleksi samana päivänä ja Kroatia liittyi EU:hun 1.7.2013.

Näistä 24 kielestä saadaan muodostettua 552 eri yhdistelmää (24 x 23).

Yleensä jokainen kääntäjä ja tulkki työskentelee vieraalta kieleltä äidinkielelleen. Kaikkien
mahdollisten kieliyhdistelmien kattamiseksi parlamentti käyttää "välittäjäkielten" järjestelmää:
puhuja tulkataan tai teksti käännetään ensin yhdelle yleisimmistä kielistä (englanti, ranska tai
saksa), ja sitten vasta muille kielille.

Kääntäminen ja tulkkaus ovat eri ammatteja: tulkit tulkkaavat yhtä kieltä toiselle kielelle
suullisesti reaaliajassa kokousten aikana; kääntäjät työskentelevät kirjallisten asiakirjojen
parissa ja tuottavat täysin vastaavan version asiakirjasta kohdekielellä.

Parlamentissa työskentelee noin 430 henkilöstöön kuuluvaa tulkkia, ja se voi myös käyttää
2 500:a freelance-tulkkia. Täysistunnoissa on käytettävissä 800–1 000 tulkkia.

Parlamentissa työskentelee noin 700 kääntäjää, jotka kääntävät yli 100 000 sivua joka
kuukausi.

Vuonna 2013 parlamentti käytti monikielisyyteen noin neljäsosan kokonaismenoistaan.

Puhemiehistö päätti 26. syyskuuta 2011 resurssitehokkaan täysimääräisen monikielisyyden
periaatteesta. Se leikkasi näin noin 21 miljoonaa tulkkaus- ja käännöspalvelusta.

Lisätietoa:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/007e69770f/Multilingualism.html

Euroopan parlamentti: Kuinka monta henkilöä työskentelee
parlamentissa?

Euroopan parlamentin eri toimipaikoissa työskenteli toukokuussa 2013 (parlamentin poliittiset
ryhmät mukaan lukien) seuraava määrä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä:

YHTEENSÄ Bryssel Strasbourg Luxemburg Muut
toimipaikat

6 817 4 036 100 2 445 236

Enemmistö parlamentin henkilöstöstä (59 prosenttia) on naisia.

Virkamiehet ovat keskimäärin 46-vuotiaita. Vanhoista jäsenvaltioista kotoisin olevan henkilöstön
keski-ikä on 48 vuotta, kun taas uusista jäsenvaltioista tulevan henkilöstön keski-ikä on vain
36 vuotta.

Suurin pääosasto on käännöstoiminnan pääosasto, jonka hallussa on 23,5 prosenttia
parlamentin sihteeristön viroista (1234 virkaa). Kun tähän lisätään tulkit ja juristi-lingvistit,
kieleen liittyvien virkojen määrä nousee yli kolmannekseen koko henkilöstöstä.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/007e69770f/Multilingualism.html


14/22 www.europarl.eu

FI

14 prosenttia parlamentin sihteeristön viroista kuuluu poliittisille ryhmille (924 virkaa).

Parlamentin henkilöstö tulee kaikista EU:n jäsenmaista sekä joistakin muista maista.
Belgialaisia on eniten, sen jälkeen tulevat italialaiset, ranskalaiset, saksalaiset ja espanjalaiset.

Kesäkuussa 2013 Euroopan parlamentin jäsenillä oli 1 566 valtuutettua avustajaa.

Yksityisiä työntekijöitä työskentelee parlamentin kiinteistönhuollossa, tietotekniikan parissa sekä
siivous- ja ruokalapalveluissa. Toimittajat, vierailijat ja edunvalvojat paisuttavat myös
parlamentin tiloissa oleskelevien henkilöiden määrää, joskus yli 10 000:n, sen kolmessa
päätoimipaikassa.

Euroopan parlamentti: Kuinka monta rakennusta
parlamentilla on?

EU:n jäsenvaltioiden (Eurooppa-neuvosto) päätöksen mukaan parlamentilla on kolme
toimipaikkaa – Strasbourg (parlamentin virallinen kotipaikka), Bryssel ja Luxemburg.

YHTEENSÄ Bryssel Strasbourg Luxemburg
Kiinteistöjen määrä 28 16 4 8
Pinta-ala (m2) 1 115 000 561 000 342 000 212 000

Parlamentti on vähitellen pyrkinyt ostamaan rakennuksia, joissa sen toiminnot sijaitsevat, ja
nykyään se omistaa niistä suurimman osan. Lisätilan tarvetta on aiheuttanut esimerkiksi vuonna
2004 tapahtunut EU:n laajentuminen. Parlamentti on pitänyt parempana vaihtoehtona ostaa
rakennuksia kuin vuokrata niitä aina kuin vain mahdollista. Sama koskee myös jäsenmaissa
sijaitsevia tiedotustoimistoja.

Ostaminen säästää paljon rahaa. Se on tilintarkastustuomioistuimen mukaan pitkällä aikavälillä
40–50 prosenttia halvempaa kuin vuokraaminen. Parlamentti omistaa kaikkiaan 84 prosenttia
rakennuksistaan (vuokralla 183 000 m2, omistettua 957 000 m2). Niiden vuokraaminen sen
sijaan maksaisi noin 163 miljoonaa euroa vuodessa.

Euroopan parlamentti: Valtuutetut lobbarit ja toimittajat
23. heinäkuuta parlamentti ja komissio perustivat uuden yhteisen avoimuusrekisterin
tarjoamaan entistä enemmän tietoa niistä, jotka pyrkivät vaikuttamaan eurooppalaiseen
politiikkaan. Rekisteriin kuuluu lakifirmoja, kansalaisjärjestöjä, ajatushautomoita sekä perinteisiä
lobbareita.

Parlamentin ja komission rekisterissä oli 5750 rekisteröitynyttä henkilöä 17.kesäkuuta 2013.
Näistä 2858 henkilöä oli rekisteröitynyt parlamenttiin. Avoimuusrekisterin piiriin kuuluvat
organisaatiot eivät voi saada kulkulupia parlamenttiin rekisteröitymättä.
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Uusi rekisteri korvasi komissiossa vuodesta 2008 asti käytössä olleen listan samoin kuin
parlamenttiin akkreditoituneiden sidosryhmien listan. Komissio ja parlamentti tekevät yhä työtä
saadakseen neuvoston mukaan sopimukseen.

Lisätietoa ja tilastoja: http://europa.eu/transparency-register/index_fi.htm

EU-instituutioihin on akkreditoitunut yhteensä noin 900 journalistia. Näiden lisäksi noin 80 on
akkreditoitunut ainoastaan parlamenttiin.

Euroopan parlamentti: Kuinka suuri on parlamentin
talousarvio?

Euroopan parlamentin talousarvio vuodelle 2013 on noin 1,750 miljardia euroa, mihin
sisältyy uusiin kroatialaisin Euroopan parlamentin jäseniin liittyvät kustannukset. Tästä
kokonaismäärästä 358 miljoonaa euroa on varattu kiinteistöihin, kalusteisiin, laitteisiin ja
vastaaviin kuluihin, 583 miljoonaa euroa henkilöstölle (pysyvälle ja väliaikaiselle), 208 miljoonaa
euroa Euroopan parlamentin jäsenten palkkaan ja korvauksiin, 187 miljoonaa euroa heidän
avustajilleen ja 116 miljoonaa euroa muulle henkilöstölle ja ulkoisiin palveluihin.

Vuonna 2011 sovittiin, että kaikki parlamentin jäsenten korvaukset jäädytetään tämän
vaalikauden loppuun asti. Kaikki matkustamiseen liittyvät talousarviolinjat, myös henkilöstön,
jäädytetään vähintään vuoden 2012 tasolle. Koko matkabudjettia on jo leikattu 5 prosentilla
vuodeksi 2012.

Lisätietoa: http://eur-lex.europa.eu/budget/data/LBL2013/EN/SEC01.pdf

Parlamentin jäsenet: Kuinka monta jäsentä Euroopan
parlamentissa on?
Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä 766 jäsentä, vaikka parlamenttiin valittiin edellisissä
vaaleissa, kesäkuussa 2009, Nizzan sopimuksen mukaisesti 736 jäsentä.

Lissabonin sopimus lisää Euroopan parlamentin jäsenten määrän 751:een, mutta muutos tulee
voimaan vasta seuraavien, vuonna 2014 pidettävien vaalien yhteydessä. EU:n jäsenvaltiot
kuitenkin sopivat perussopimuksen muutoksesta, joka salli 18 uuden jäsenen liittymisen
parlamenttiin jo aikaisemmin. Kaikkien 27 jäsenvaltion ratifioitua sopimusmuutoksen 18 uutta
jäsentä aloittivat parlamentin jäseninä 1. joulukuuta 2011.

Siirtymäkauden toimenpiteenä kolme Euroopan parlamentin jäsentä, jotka Saksa menettää
Lissabonin sopimuksen nojalla, jäävät parlamenttiin nykyisen vaalikauden loppuun asti. He
lisäävät väliaikaisesti Lissabonin sopimuksen mukaisen jäsenten määrän 751:stä 754:ään.

Nämä 18 Euroopan parlamentin jäsentä ("Lissabonin" 751 miinus "Nizzan" 736 plus kolme
Saksan jäsentä, joita ei ole vielä vähennetty) tulevat Ranskasta (2), Britanniasta (1), Italiasta
(1), Espanjasta (4), Puolasta (1), Hollannista (1), Ruotsista (2), Itävallasta (2), Bulgariasta (1),
Latviasta (1), Sloveniasta (1) ja Maltalta (1).

http://europa.eu/transparency-register/index_fi.htm
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/LBL2013/EN/SEC01.pdf
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Kroatian EU-jäsenyyden myötä Euroopan parlamentti sai 1.heinäkuuta 2013 12 uutta
parlamentin jäsentä Kroatiasta. Heidän kautensa parlamentin jäseninä kestää vuonna 2014
päättyvän vaalikauden loppuun saakka. Uusien Kroatian meppien myötä parlamentissa on
yhteensä 766 jäsentä seuraaviin parlamentin vaaleihin asti.

Lista parlamentin jäsenistä:
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/full-list.html

Entä eurovaalien jälkeen?

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleissa 12 jäsenvaltiota menettää kukin yhden
parlamentin jäsenen paikan, eikä yksikään jäsenvaltio saa lisää paikkoja. Vähennyksillä
tehdään tilaa Kroatian mepeille, siten että parlamenttiin valitaan vuoden 2014 vaaleissa
Lissabonin sopimuksen määrittelemät 751 jäsentä

Kaikkiaan 12 jäsenmaata tulee menettämään yhden parlamentin jäsenen paikan. Paikan
menettävät Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Kreikka, Unkari, Irlanti, Latvia, Liettua,
Portugali ja Romania. Saksa joutuu luopumaan kolmesta paikasta, joten sen jäsenten määrä
vähenee 99:stä 96:een, mikä on Lissabonin sopimuksen sallima enimmäispaikkamäärä.

Parlamentin jäsenten paikkajako vaalikaudelle 2019–2024 tullaan mahdollisesti tarkistamaan
parlamentin ennen vuoden 2016 loppua esittämän ehdotuksen pohjalta, jotta varmistetaan
paikkojen jako jäsenvaltioiden kesken "objektiivisesti, tasapuolisesti, kestävästi ja avoimesti".
Paikkajaon tulee noudattaa "alenevan suhteellisuuden" periaatetta, ottaa huomioon
jäsenvaltioiden määrän ja väestökehityksen muutokset ja noudattaa institutionaalisen
järjestelmän kokonaistasapainoa.

Taulukko paikkajaosta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+IM-PRESS+20130610IPR11414+0+DOC+XML+V0//FI

Parlamentin jäsenet: Uusien jäsenten valtakirjojen tarkastus
Vastavalitun jäsenen valtakirja tarkastetaan sen varmistamiseksi, että hän ei toimi virassa, joka
ei sovi yhteen Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa. "Yhteensopimattomia" virkoja ovat
muun muassa EU:n jäsenvaltion hallituksen tai parlamentin, Euroopan komission, unionin
tuomioistuimen, Euroopan keskuspankin johtokunnan, tilintarkastustuomioistuimen tai Euroopan
investointipankin jäsenyys. EU:n perussopimusten nojalla yhteisön varojen hallinnoimista varten
perustettujen EU:n toimielinten tai elinten virkamiehet eivät myöskään saa toimia Euroopan
parlamentin jäseninä.

Vaalien jälkeen Euroopan parlamentin puhemies pyytää EU:n jäsenvaltioita toimittamaan
valituiksi tulleiden henkilöiden nimet ja pyytää heitä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin
virkojen yhteensopimattomuuden välttämiseksi.

Ennen paikan vastaanottamista uuden jäsenen, jonka valinnasta on ilmoitettu parlamentille, on
ilmoitettava kirjallisesti, että hän ei toimi Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa
yhteensopimattomassa virassa edustajien valitsemista Euroopan parlamenttiin yleisillä,
välittömillä vaaleilla koskevan säädöksen (20. syyskuuta 1976) 7 artiklan 1 tai 2 kohdan
merkityksessä. Ilmoitus on jätettävä viimeistään kuusi päivää ennen parlamentin
järjestäytymisistuntoa, eli 8. heinäkuuta mennessä.

http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/full-list.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20130610IPR11414+0+DOC+XML+V0//FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20130610IPR11414+0+DOC+XML+V0//FI
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Uusien jäsenten valtakirjat tutkii parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta, joka laatii
jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella mietinnön. Valtakirjat tarkastaa parlamentti, joka päättää
kunkin vastavalitun jäsenen valtakirjan oikeellisuudesta ja mahdollisista kiistoista 20. syyskuuta
1976 annetun säädöksen mukaisesti, paitsi kansalliseen vaalilainsäädäntöön liittyvistä kiistoista.

Kun Euroopan parlamentin jäsenen on osoitettu toimivan yhteensopimattomassa virassa,
parlamentti "toteaa paikan vapautumisen".

Parlamentin jäsenet: Koskemattomuus
Parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko
parlamentin riippumattomuudesta.

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen
heidän edustajantointaan hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä
perusteella.

Parlamentaarinen koskemattomuus pätee

• jäsenen kotimaan alueella, jossa hänellä on kansanedustajille myönnetty
koskemattomuus

• toisen jäsenvaltion alueella, jossa hänellä on vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus
ja lainkäytöllinen koskemattomuus (ks. pöytäkirja N:o 7 Euroopan unionin erioikeuksista
ja vapauksista, 9 artikla).

Koskemattomuuteen ei kuitenkaan voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta.

Koskemattomuuden pidättämismenettely

Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset pyytävät Euroopan parlamenttia pidättämään
parlamentin jäsenen koskemattomuuden, puhemies ilmoittaa täysistunnossa parlamentin
saaneen asiaa koskevan pyynnön, joka lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan
valiokuntaan (kuluvalla vaalikaudella oikeudellisten asioiden valiokunta).

Valiokunta käsittelee pyynnön viipymättä. Se voi pyytää viranomaisilta tarpeellisena pitämänsä
lisätiedot tai selvitykset. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, ja hän voi esittää kaikki
aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet.

Valiokunta hyväksyy suljetuin ovin täysistunnolle osoitettavan suosituksen hyväksyä tai hylätä
pyyntö eli joko pidättää asianomaisen jäsenen parlamentaarinen koskemattomuus tai puolustaa
sitä. Valiokunnan päätöstä seuraavalla istuntojaksolla parlamentti äänestää asiasta ja tekee
päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä. Jos valiokunnan suositus hylätään, parlamentin
katsotaan hyväksyneen valiokunnan kantaan nähden päinvastaisen päätöksen.

Äänestyksen jälkeen puhemies antaa parlamentin päätöksen viipymättä tiedoksi asianomaiselle
jäsenelle ja jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Saako parlamentin jäsen pitää paikkansa, vaikka hänen koskemattomuutensa
pidätettäisiin?

Kyllä. Parlamentin jäsenen mandaatti on kansallinen päätös ja muut viranomaiset eivät voi
päättää siitä. On myös huomattava, että jäsenen koskemattomuuden pidättäminen ei merkitse,
että hän olisi syyllinen. Se vain antaa jäsenvaltion oikeusviranomaisille mahdollisuuden aloittaa
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asian käsittely. Koska parlamentin jäsen valitaan jäsenvaltionsa vaalilain mukaisesti, on maan
viranomaisten tehtävä päättää, voiko jäsen, jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, säilyttää
mandaattinsa.

Parlamentin jäsenet: Palkat ja eläkkeet

Palkat
Heinäkuusta 2009 lähtien voimassa olleiden jäsenten asemaa koskevien sääntöjen nojalla
kaikki Euroopan parlamentin jäsenet saavat samaa palkkaa.

Euroopan parlamentin jäsenten kuukausipalkka ennen veroja on jäsenten asemaa koskevien
sääntöjen mukaisesti 7 956,87 euroa (kesäkuussa 2013, kuten oli myös vuonna 2011 ja 2012).
Palkka maksetaan Euroopan parlamentin talousarviosta, ja siitä vähennetään yhteisön vero,
minkä jälkeen palkka on 6 200,72 euroa. Jäsenvaltiot voivat periä palkasta myös kansallisia
veroja. Peruspalkka on 38,5 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin
peruspalkasta, joten parlamentin jäsenillä ei ole itse mahdollisuutta päättää palkastaan.

Euroopan parlamentissa ennen vuoden 2009 vaaleja toimineille jäsenille annettiin mahdollisuus
noudattaa palkkaa, siirtymäkauden korvausta ja eläkkeitä koskevaa entistä kansallista
järjestelmää koko sen ajan, jonka he ovat Euroopan parlamentin jäseniä.

Eläkkeet
Jäsenillä on oikeus vanhuuseläkkeeseen 63 vuotta täytettyään. Vanhuuseläke on 3,5 prosenttia
palkasta kultakin täydeltä vuodelta, jonka aikana jäsen on toiminut edustajana, kuitenkin
enintään 70 prosenttia. Vanhuuseläkekulut rahoitetaan Euroopan parlamentin talousarviosta.

Lisätietoa:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/0081ddfaa4/MEPs.html

Parlamentin jäsenet: Yhteenveto korvauksista
Euroopan parlamentin jäsenet joutuvat työnsä takia olemaan paljon poissa kotoaan ja
kotimaastaan. Tähän liittyvien kustannusten kattamiseksi on useita korvauksia.

26. lokakuuta 2011 parlamentin jäsenet päättivät jäädyttää korvaukset vuoden 2012 ajaksi.
Helmikuussa 2012 he päättivät jatkaa korvausten jäädyttämistä vaalikauden loppuun asti, eli
vuoden 2014 puoliväliin.

Matkakulut
Suurin osa Euroopan parlamentin kokouksista, kuten täysistunnot sekä valiokuntien ja
poliittisten ryhmien kokoukset, pidetään Brysselissä tai Strasbourgissa. Euroopan parlamentin
jäsenille korvataan kyseisiin kokouksiin osallistumista varten hankittujen matkalippujen todelliset
kustannukset, joista on esitettävä kuitit. Kulut korvataan enintään business-luokan lentolipun
mukaisesti, junan ensimmäisen luokan matkalipun mukaisesti tai automatkan osalta
0,50 euroa/km. Tämän lisäksi maksetaan matkan etäisyyteen ja kestoon perustuvat
kiinteämääräiset korvaukset matkustamisesta aiheutuvien kustannusten (esim.
moottoritiemaksujen, matkatavaroiden ylipainomaksujen tai varausmaksujen) kattamiseksi.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/0081ddfaa4/MEPs.html
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Euroopan parlamentin jäsenille voidaan myös korvata vuosittain korkeintaan 4 243 euroa
muista oman maan ulkopuolisista työhön liittyvistä matkoista. Heille voidaan myös korvata
korkeintaan 24 edestakaista matkaa omassa jäsenvaltiossaan. Ennen kesäkuuta 2009
voimassa ollut Brysselin- ja Strasbourgin-matkojen (ja muiden EU-kohteiden) kiinteämääräisten
matkakorvausten järjestelmä on poistettu.

Päiväraha
Euroopan parlamentti maksaa 304 euron suuruisen kiinteämääräisen päivärahan jokaiselta
päivältä, jona parlamentin jäsen on parlamentissa työtehtävissä, mikäli jäsen on allekirjoittanut
virallisen läsnäolorekisterin. Päivärahan on tarkoitus korvata asumis- ja ruokailukulut sekä kaikki
muut asiaan liittyvät kulut. Täysistuntojen aikana summa puolitetaan jäseniltä, jotka eivät ole
olleet läsnä vähintään puolessa nimenhuutoäänestyksistä, vaikka he olisivat paikalla
parlamentissa.

Kun parlamentin jäsen osallistuu Euroopan yhteisöjen ulkopuolella pidettäviin kokouksiin ja
allekirjoittaa virallisen läsnäolorekisterin, Euroopan parlamentti maksaa jokaista päivää kohden
152 euron suuruisen summan ja lisäksi korvaa hotellikulut erikseen.

Yleinen kulukorvaus
Tämä kiinteämääräinen korvaus on tarkoitettu kattamaan kulut, kuten toimiston ylläpitokulut,
puhelin- ja postikulut sekä tietokoneisiin ja puhelimiin liittyvät kulut. Korvaus puolitetaan
jäseniltä, jotka ilman pätevää syytä eivät ole osallistuneet vähintään puoleen yhden
istuntokauden aikana (syyskuusta seuraavan vuoden elokuuhun) järjestetyistä täysistunnoista.

Vuonna 2013 korvaus on 4 299 euroa kuukaudessa (kuten oli myös vuonna 2011 ja 2012).

Sairauskulut
Euroopan parlamentin jäsenillä on oikeus korvaukseen, joka kattaa kaksi kolmasosaa heidän
sairauskuluistaan. Korvauksen määrän lisäksi järjestelmän yksityiskohtaiset säännöt ja
menettelyt ovat samat kuin EU:n virkamiehillä.

Toimikauden päättyessä maksettava korvaus
Kun Euroopan parlamentin jäsenten toimikausi päättyy, he saavat korvauksen, joka vastaa
heidän palkkaansa.  Oikeutta korvaukseen kertyy kuukausi kutakin vuotta kohti, jonka aikana
jäsen on hoitanut edustajantointa. Tätä korvausta maksetaan kuitenkin enintään kahden vuoden
ajan. Korvausta ei myöskään makseta Euroopan parlamentin jäsenelle, joka on jonkun toisen
parlamentin jäsen tai joka ryhtyy toimimaan muissa julkisissa tehtävissä. Jos Euroopan
parlamentin jäsen on oikeutettu vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, hän ei voi
saada sen ohella myös toimikauden päättymisestä maksettavaa korvausta, vaan hän voi valita
jommankumman näistä etuuksista.

Muut etuudet
Euroopan parlamentti tarjoaa jäsentensä käyttöön toimistot kalusteineen ja laitteineen sekä
Brysselissä että Strasbourgissa. Jäsenet voivat käyttää virallisten työtehtäviensä hoitamisen
yhteydessä parlamentin virallisia ajoneuvoja kummassakin kaupungissa.

Lisätietoa:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/0081ddfaa4/MEPs.html

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/0081ddfaa4/MEPs.html
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Parlamentin jäsenet: Henkilöstöjärjestelyt, parlamentin
jäsenten avustajat
Euroopan parlamentin jäsenet voivat valita oman henkilöstönsä parlamentin vahvistaman
talousarvion sallimissa rajoissa. Valtuutetut avustajat, joiden asemapaikka on Brysselissä (tai
Luxemburgissa tai Strasbourgissa) kuuluvat suoraan parlamentin hallinnon alaisuuteen, ja
heihin sovelletaan EU:n muun kuin pysyvän henkilöstön palvelussuhteen ehtoja. Avustajista,
joiden asemapaikka on jäsenten jäsenvaltioissa, vastaavat maksuasiamiehet, jotka takaavat
asianmukaiset vero- ja sosiaaliturvajärjestelyt.

Vuonna 2013 kullakin parlamentin jäsenellä on käytettävissään enintään 21 209 euroa
kuukaudessa kaikkiin tästä aiheutuviin kustannuksiin. Mitään näistä varoista ei makseta
Euroopan parlamentin jäsenelle itselleen (summa on sama kuin 2011 ja 2012).

Enintään neljäsosa näistä määrärahoista voidaan käyttää parlamentin jäsenen valitsemien
palveluntarjoajien suorittamiin palveluihin, esimerkiksi tietystä aiheesta teetettävän tutkimuksen
tilaamiseen.

Yleisesti ottaen Euroopan parlamentin jäsenten henkilöstöön ei voi enää kuulua lähisukulaisia;
edellisellä vaalikaudella palkattuihin sovelletaan siirtymäkautta.

Lista avustajista:
http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/assistants.html

Parlamentin jäsenet: Istumajärjestys istuntosalissa
Poliittisten ryhmien puheenjohtajakokous päättää siitä, miten istuntosalin paikat jaetaan
poliittisten ryhmien, sitoutumattomien jäsenten ja EU:n toimielinten edustajien kesken.

Vierailijat: Vierailijaryhmät
Euroopan parlamentin Brysselin ja Strasbourgin toimipisteissä vierailee vuosittain yli 300 000
henkilöä Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta. Enemmistö vierailuryhmistä on Euroopan
parlamentin jäsenten eli meppien kutsumia. Vierailijaryhmät voivat saada Euroopan
parlamentilta avustusta matkustus- ja ruokailukustannuksiinsa.

Miksi avustuksia maksetaan?

Euroopan parlamentin läpinäkyvyys on tärkeä osa demokraattisten oikeuksien toteutumista
Euroopan unionissa. Läpinäkyvyyden toteutumiseksi julkisen yleisön edustajilla on oltava
vaivaton pääsy EU:n tiloihin seuraamaan toimintaa. Monet EU-kansalaisista ovat fyysisesti
kaukana Brysselistä ja Strasbourgista, minkä vuoksi matkustuskustannukset voisivat estää
heidän vierailunsa. EU-kansalaisten syrjinnän estämiseksi Euroopan parlamentti osallistuu
vierailujen kustannuksiin.

Miten avustukset maksetaan?

Parlamentin jäsenten sponsoroimat ryhmät

http://www.europarl.europa.eu/meps/fi/assistants.html
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Jokainen meppi voi kutsua vuodessa 110 sponsoroitua vierasta vähintään 10 hengen ryhmissä.
Mepit voivat kutsua vuodessa 5 ryhmää Strasbourgiin tai Brysseliin.

Perillä virkamiehet ottavat vierailijat vastaan ja antavat heille johdantoesityksen Euroopan
unionista ja Euroopan parlamentista. Vierailijat tapaavat myös yhden tai kaksi parlamentin
jäsentä ja voivat vierailla istuntohuoneen julkisella parvella.

Euroopan parlamentin henkilökunta käsittelee vierailijoiden hakemukset ja avustuspäätökset.
Avustukset maksetaan joko tilisiirtona tai käteisenä vierailun jälkeen matkanjohtajalle hänen
passinsa ja toteutuneen osallistujalistan perusteella.

Matka-avustus lasketaan kilometripohjaisena korvauksena vierailijaryhmän lähtöpaikan ja
Brysselin tai Strasbourgin välisen etäisyyden perusteella.  Kilometrikorvaus on matkustajaa
kohden 0,09 € per km. Lisäksi vierailijaa kohden maksetaan 40 euron ateria-avustus. Tietyissä
tilanteissa – jos ryhmä tulee yli 200 km päästä ja jää yöksi – maksetaan osallistujille
henkilökohtainen 60 euron avustus kattamaan hotellikustannuksia.

Mielipidevaikuttajien ryhmät

Viestinnän pääosaston kutsumat ryhmät voivat saada matkustuskustannuksiinsa avustusta 50
prosenttia siitä, mitä meppien sponsoroimat ryhmät saavat henkilöä kohden.

Nämä ryhmät muodostuvat mielipidevaikuttajista kuten luottamushenkilöistä, yhteiskunnallisten
ja ammatillisten ryhmien sekä kansallisten ja alueellisten järjestöjen ja liikkeiden edustajista,
opettajista, toisen asteen oppilaista ja korkeakouluopiskelijoista.

Itsenäisesti vierailulle hakeutuvat ryhmät – Itsenäiset vierailijat

Itsenäiset vierailijaryhmät voivat hakeutua vierailulle Euroopan parlamentin Vierailujen ja
seminaarien yksikön kautta. Parlamentin virkamiehet vastaanottavat heidät ja kertovat heille
Euroopan parlamentin roolista ja työstä. Vieraat voivat tavata myös parlamentin jäseniä. Nämä
vierailut eivät oikeuta avustusten saantiin.

Itsenäisille vierailijoille, jotka pyytävät vierailua Euroopan parlamentin tiloihin itsenäisesti ilman
aikaisempaa kutsua, tarjotaan lyhyt ääniohjattu vierailu Euroopan parlamentin Brysselin
täysistuntosalin parvelle. Myöskään nämä vierailut eivät oikeuta avustusten saantiin.

Lisätietoja:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/homepage.html

Vierailijat: Parlamentarium
Euroopan parlamentti avasi uuden vierailijakeskuksen, Parlamentariumin, lokakuussa 2011.
Parlamentarium on suurin vierailijakeskus Euroopassa ja ensimmäinen, jossa voidaan toimia 24
eri kielellä. Vierailijakeskuksessa on monia interaktiivisia multimediatyökaluja, joiden avulla
kansalaiset voivat saada tietoa Euroopan parlamentista ja muista EU:n instituutioista. Vierailijat
pääsevät tutustumaan Euroopan parlamentin ytimeen ja näkevät, miten ihmisten päivittäiseen
elämään vaikuttavat poliittiset päätökset tehdään. Parlamentarium toimii 24 eri kielen lisäksi
myös neljällä eri viittomakielellä.

Parlamentarium on auki kaikille kansalaisille maksutta viikon jokaisena päivänä. Ensimmäisen
toimintavuoden aikana Parlamentariumissa kävi yli 270 000 vierailijaa, toisen vuoden aikana

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/homepage.html
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noin 350 000 vierailijaa. Haastattelut sekä vieraskirjan kirjoitukset kertovat, että useimmat
vierailijat pitivät kokemusta positiivisena. Vierailijakeskus lukeutuukin kymmenen suosituimman
nähtävyyden joukkoon Brysselissä.

Parlamentarium järjestää myös koululaisille menestykseksi osoittautuneita roolipelejä oppilaille,
jotka haluavat pikakurssin Euroopan demokraattisesti valitun parlamentin toiminnasta. Oppilaat
voivat omaksua Euroopan parlamentin edustajan roolin ihmisten jokapäiväiseen elämään
vaikuttavan lainsäädännön laatijana. Varaukset on tehtävä joko sähköpostitse osoitteeseen
Parlamentarium@europarl.europa.eu tai Parlamentariumin verkkosivujen kautta.

Parlamentarium on voittanut ainakin 10 palkintoa heinäkuuhun 2013 mennessä: "2012 Design
special tourism prize" Brysselin turistiviraston myöntämänä, "Austrian Innovation Award",
"Sinus Award", "Award by the Art Directors' Club Germany" ja "Award by the Art Directors' Club
Europe".

Parlamentariumin verkkosivut:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/parlamentarium.html

Vierailijat: Euroopan historian talo
Euroopan parlamentti on perustamassa Brysseliin Euroopan historian taloa, jossa vierailijat
voivat tutustua Euroopan historiaan ja tarkastella kriittisesti historian merkitystä nykypäivälle.

Pysyvän näyttelyn pääpaino on Euroopan 1900-luvun historiassa ja Euroopan yhdentymisen
historiassa. Asioita tarkastellaan laajasta historiallisesta näkökulmasta kooten yhteen
eurooppalaisten erilaisia kokemuksista historiasta.

Euroopan historian talo perustetaan Eastman-rakennukseen, joka on ollut kunnostettavana
vuoden 2012 loppupuolelta saakka. Euroopan historian talon ovien on tarkoitus avautua
syksyllä 2015.

Kustannusarvion mukaan rakennusvaiheessa vuosina 2011–2015 rakennuksen kunnostaminen
ja laajentaminen maksaa 31 miljoonaa euroa. Pysyvän näyttelyn ja ensimmäisten vaihtuvien
näyttelyjen järjestämiseen tarvitaan 21,4 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa näyttelytiloihin
ja muihin tiloihin ja 6 miljoonaa euroa monikielisyyttä koskeviin järjestelyihin). Kokoelman
kartuttamiseen varataan 3,75 miljoonaa euroa.

Euroopan historian talon verkkosivusto:
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/visits/historyhouse.html

mailto:Parlamentarium@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/parlamentarium.html
http://www.europarl.europa.eu/visiting/fi/visits/historyhouse.html
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