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Euroopan parlamentin vaalit

II. NIZZASTA LISSABONIIN

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

Anastassopoulos havaitsi, että jäsenvaltiot "ovat pitkälti yksimielisiä" monista yhteisistä 
periaatteista, myös suhteellisesta edustuksesta. Hän hylkäsi ajatuksen pyrkiä alueellisten 
vaalipiirien luomiseen yhdenmukaisella tavalla ja vaati sen sijaan niiden perustamista 
valtioissa, joissa on yli 20 miljoonaa asukasta. Hän otti esille kysymyksen, voitaisiinko osa 
paikoista – hän ehdotti kymmentä prosenttia – jakaa suhteellisesti ylikansallisilta 
(sukupuolijakaumaltaan tasapainotetuilta) listoilta vuoden 2009 vaaleista lähtien. Kansallisten 
äänikynnysten olisi jäätävä vapaavalintaisiksi. Etusijaäänestykseen olisi kannustettava 
äänestysprosentin kasvattamiseksi. Kahden parlamentin jäsenenä toimiminen kiellettäisiin. 
Hän ehdotti vaalien pitämistä kesäkuun asemesta toukokuussa (Pohjoismaiden 
kesälomakauden välttämiseksi) ja äänestysajan lyhentämistä korkeintaan kahden päivän 
mittaiseksi. Parlamentti hyväksyi kauaskantoisen Anastassopoulosin mietinnön 
15. heinäkuuta 1998 äänin 355 puolesta, 146 vastaan ja 39 tyhjää1.

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

Nizza, Laeken ja valmistelukunta 

Parlamentti ei onnistunut saamaan esille vaalimenettelyään Nizzan hallitustenvälisessä 
konferenssissa. Sen sijaan joulukuussa 2000 HVK:n loppuvaiheita leimasi parlamentin 
paikkojen uudelleenjakoa koskeva ankara kiista. Lopulta parlamentin kokoa kaudeksi 2004–
2009 kasvatettiin 732 paikkaan tuolloisille 25 jäsenvaltiolle. Saksalle jäi edelleen 99 paikkaa, 
Ranskalle, Italialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle kullekin 78 paikkaa sekä Espanjalle ja 
Puolalle 54 paikkaa. (Myöhemmin Bulgarian ja Romanian liityttyä sovittiin paikkamääräksi 
736 vuodesta 2009 lähtien. Saksalle jäi edelleen 99 paikkaa, Ranskan, Italian ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan paikkamäärät putosivat 72 paikkaan, Espanjalle ja Puolalle jäi 50 paikkaa.)3

                                               
1 EYVL C 292, 21.9.1998. Parlamentin päätöslauselma on liitteessä I.
2 Neuvoston 25. kesäkuuta 2002 ja 23. syyskuuta 2002 tekemä päätös edustajien valitsemisesta Euroopan 
parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta; EYVL L 283, 21.10.2002.
3 Ks. liite II.
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Nizzan sopimuksella muutettiin 190 artiklan 5 kohtaa seuraavasti:

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

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

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

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

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

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

Tämä oli melko samanlainen ehdotus kuin Saksan Maastrichtin aikoihin tekemä, mutta joka 
tuossa vaiheessa hylättiin. Perinteisen sanamuodon muutoksen – aikaisemmasta "yhteisöksi 
                                               
1 Esittelijän oma lihavointi.
2 Esittelijä oli Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan jäsen (2002–2003) ja yksi parlamentin 
kolmesta edustajassa vuoden 2007 HVK:ssa.
3 Ehdotuksen sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista III-232 artikla (2003).
4 Ehdotuksen sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista I-19 artiklan 2 kohta (2003).
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yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajista" siirryttiin "unionin kansalaisten edustajiin" –
merkitys oli joidenkin tarkkailijoiden mielestä kateissa. Mutta muutos ei ollut vahinko, sillä 
itse asiassa EU:n kansalaisten arvon kohottaminen korostui jo muualla 
perustuslakisopimuksessa1. Parlamentin edustajat valmistelukunnassa ja sitä seuraavissa 
hallitusvälisissä konferensseissa olivat toiveikkaita, että muutos rohkaisisi ylikansallisten 
politiikkojen kehittymiseen edelleen, mikä johtaisi monikansallisen poliittisen alueen 
yleisempään tunnustamiseen. 

Lissabonin sopimus

Harkinta-aika ja Lissabonin sopimusta koskevat neuvottelut ovat tutumpi tarina 
lähimenneisyydestä. Vaikka vaalimenettelykysymys ei aiheuttanut ristiriitaa perussopimuksen 
uudelleen neuvotteluissa, sitä aiheutti ehdotus jakaa vuonna 2009 valittavan parlamentin 
paikat uudelleen. Parlamentti noudatti Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2007 esittämää 
pyyntöä laatia ehdotus paikkojen uudelleenjaosta. Lamassouren ja Severinin mietinnössä 
(2007) parlamentti onnistui määrittelemään vakuuttavalla tavalla, miten alenevan 
suhteellisuuden periaatetta olisi sovellettava käytännössä, eli "alenevan suhteellisuuden 
periaate merkitsee, että kunkin jäsenvaltion väkiluvun ja paikkojen määrän suhteen on 
vaihdeltava niiden vastaavan väkiluvun perusteella siten, että väkiluvultaan suuremman 
jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen edustaa useampia kansalaisia kuin väkiluvultaan 
pienemmän jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen ja päinvastoin, mutta se merkitsee myös 
sitä, että millään väkiluvultaan pienemmällä jäsenvaltiolla ei ole enempää paikkoja kuin 
väkiluvultaan suuremmalla jäsenvaltiolla"2. 

Yksi valtio, Italia, kuitenkin vastusti ehdotusta, joka yllä esitetyn mukaisesti antaisi sille 
72 paikkaa ja Yhdistynyt kuningaskunta saisi 73 ja Ranska 74. HVK:n viime minuuteilla 
päästiin kompromissiin, jolla nostettiin parlamentin kokoa 751 paikkaan – eli 750 ja puhemies 
– ja lisäpaikka annettiin Italialle. Tällä järjestelyllä valitettavasti rikotaan (parlamentin 
määritelmän mukaisen) alenevan suhteellisuuden periaatteen tiukkaa soveltamista, koska 
italialainen Euroopan parlamentin jäsen edustaa vuodesta 2009 lähtien vähäisempää määrää 
ihmisiä kuin hänen espanjalainen kollegansa huolimatta siitä, että Espanjan väkiluku on 
pienempi kuin Italian3. 

Tästä puhdasoppisuudesta poikkeamisesta huolimatta parlamentti ja neuvosto ovat 
hyväksyneet ainakin teoriassa Lamassouren ja Severinin määritelmän alenevasta 
suhteellisuudesta, eikä sitä todennäköisesti muuteta lähitulevaisuudessa. On kuitenkin 
kyseenalaista, säilyykö "750 plus 1 Italialle" -malli – tai pitäisikö sen säilyä – hengissä 
vuoden 2014 parlamenttiin saakka. Paikat on joka tapauksessa jaettava uudelleen ennen 

                                               
1 Varsinkin I-45 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan "Euroopan parlamentti on kansalaisten suora edustaja 
unionin tasolla" (toistettu myöhemmin Lissabonin sopimuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
muuttamisesta 8 a artiklan 2 kohdassa). 
2 11. lokakuuta 2007 äänin 378 puolesta, 154 vastaan ja 109 tyhjää hyväksytyn Lamassouren ja Severinin 
mietinnön 6 kohta; A6-0351/2007 (Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0429).
3 Eurooppa-neuvosto vahvisti paikkojen uudelleenjakoa koskevan poliittisen sopimuksen 14. joulukuuta 2007.
SEU:n 9 a artiklan 2 kohdassa viitattu päätös hyväksytään virallisesti Lissabonin sopimuksen tultua voimaan –
joskin, kuten pöytäkirjassa N:o 10 siirtymämääräyksistä todetaan, "hyvissä ajoin ennen vuonna 2009 pidettäviä 
Euroopan parlamentin vaaleja".



DT\703649FI.doc 5/6 PE400.477v01-00

FI

vuotta 2014 ei ainoastaan demografisen muutoksen vaan myös mahdollisten uusien 
jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi1. 

Parlamentin paikkoja koskevan pienen draaman jälkeen Lissabonin sopimus allekirjoitettiin 
13. joulukuuta 2007. Tarkistetun sopimuksen Euroopan unionista 9 a artikla kuuluu 
seuraavasti:

1. Euroopan parlamentti toimii yhdessä neuvoston kanssa lainsäätäjänä ja 
budjettivallan käyttäjänä. Se huolehtii poliittisesta valvonnasta ja antaa neuvoja 
perussopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Se valitsee komission 
puheenjohtajan. 
2. Euroopan parlamentti koostuu unionin kansalaisten edustajista. Edustajia on 
puhemiehen lisäksi enintään 750. Kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen 
siten, että vähimmäismäärä on kuusi jäsentä jäsenvaltiota kohden. Jäsenvaltio voi 
saada enintään 96 paikkaa.

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

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

4. Euroopan parlamentti valitsee jäsentensä keskuudesta puhemiehen ja
puhemiehistön.

Sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta 190 artikla kuuluu seuraavasti:

1. Euroopan parlamentti laatii esityksen tarvittavista säännöksistä jäsentensä yleisten 
ja välittömien vaalien toimittamiseksi yhdenmukaista menettelyä noudattaen kaikissa 
jäsenvaltioissa tai kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti. 

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

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

Huolimatta siitä, että parlamentti ei perussopimuksen uudelleenneuvotteluissa päättänyt 
painostaa yhdenmukaisen vaalimenettelyn vahvistamiseksi tai – kuten oli esitetty – erioikeus-
ja vapausjärjestelmän uudistamiseksi, muissa asioissa edistyttiin huomattavasti. Euroopan 

                                               
1 Jos Kroatia liittyy EU:hun parlamentin vaalikaudella 2009–14, sen paikat lisätään väliaikaisesti 751 paikkaan 
kuten Bulgarian ja Romanian tapauksissa tehtiin.
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tason poliittisia puolueita koskevat ensimmäiset säännöt annettiin vuonna 20031. Euroopan 
parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt hyväksyttiin vihdoin vuonna 20052.

Tällä välin komissio palasi aiheeseen, joka liittyi sellaisten kansalaisten äänioikeuteen ja 
ehdokkuuteen, jotka asuvat toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan. Näiden kansalaisten määrä 
on nousussa ja on nyt yli 1,5 prosenttia EU:n kokonaisväestöstä. Komissio on asianmukaisesti 
huolissaan Euroopan parlamentin vaalien äänestäjämäärien jatkuvasta laskusta ja pyrkii nyt 
tarkistamaan direktiiviä 93/109 niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta 
eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja 
vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä3. Parlamentti tukee komission 
ehdotuksia yksinkertaistaa byrokraattisia menettelyjä, jotka liittyvät äänestämistä tai 
ehdokkuutta varten tehtävään rekisteröintiin ja siihen, miten jäsenvaltiot tarkastavat näiden 
rekisteröintien kelpoisuuden. Parlamentti ei kuitenkaan ole samaa mieltä vuoden 1993 
lainsäädännössä vahvistetusta kiellosta, jonka mukaan sama ehdokas ei voi olla ehdokkaana 
useammassa kuin yhdessä maassa samoissa vaaleissa, ja pyytää neuvostoa lievittämään 
nykyisiä rajoituksia. Parlamentti perustaa kantansa siihen, että vaikka vuoden 1976 säädöksen 
8 artiklalla kielletään kaksoisäänestäminen, tällaista nimenomaista kieltoa ei sovelleta 
ehdokkuuteen. Lisäksi EU:n hallintojärjestelmän ylikansallisen luonteen laajentaminen on 
jossain määrin riippuvainen potentiaalisesta mahdollisuudesta äänestää ehdokkaita, joiden 
kansalaisuus poikkeaa omasta. Parlamentti pyrkii myös varmistamaan, että asuinvaltion 
automaattisena velvollisuutena ei ole estää kansalaista äänestämästä, jos hän on menettänyt 
vaalioikeutensa toisessa valtiossa. Parlamentin jäsenet katsovat, että molemmissa tapauksissa 
asianomaisten valtioiden pitäisi saada päättää asiasta tapauskohtaisesti syrjinnän 
välttämiseksi. Jäsenet viittaavat Maastrichtin sopimuksen määräykseen, jonka mukaan 
jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin 
vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion 
omilla kansalaisilla4.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 4. marraskuuta 2003 antama asetus (EY) N:o 2004/2003 Euroopan tason 
poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä; EUVL L 297, 15.11.2003.
2 Euroopan parlamentin 28. syyskuuta 2005 tekemä päätös Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen vahvistamisesta (2005/684/EY, Euratom); EUVL L 262, 7.10.2005. 
3 OJ L 329, 30.12.1993.
4 Duffin mietintö (A6-0267/2007) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja 
vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta. Hyväksytty 26. syyskuuta 2007. (Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0410).
Asia on edelleen auki.
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