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Euroopan parlamentin vaalit

III. ONGELMIA JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Italia esitti Lissabonin HVK:ssa vastalauseen, joka koski sille kuuluvia parlamentin paikkoja 
vuoden 2009 jälkeen. Vastalause perustui osittain väitteeseen, että uusi perussopimus 
muuttaisi parlamentin kokoonpanon perustaa väkiluvusta kansalaisiin. Kyseessä on kaksi eri 
asiaa varsinkin Italian kaltaisissa maissa, joissa ollaan oltu muita maita haluttomampia 
antamaan kansalaisoikeuksia maahanmuuttajille.

On syytä muistuttaa, että EU:n kansalaisen määritelmä on täysin riippuvainen jäsenvaltion 
kansalaisuuden saamisesta. EU:n kansalaiseksi ei voi tulla mitenkään olematta jäsenvaltion 
kansalainen. Sopimus Euroopan unionista sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin 
sopimuksella on yksiselitteinen tässä asiassa.

8 artikla

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

8 a artikla

1. Unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan.

2. Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla.

EU:lla ei ole vain yhtä kansalaisuutensa määritelmää vaan 27 kansallista muunnelmaa siitä. 
EU:n 27 jäsenvaltion kansallisten lakien valikoima on hämmentävä1. Jotkut maat myöntävät 
erityisiä erioikeuksia kolmannen maan kansalaisille, jotka kuuluvat sukulaiskansoihin, toiset 
ehdottomasti eivät. Joillakin mailla on vielä jäljellä oikeuksia entisten siirtomaiden asukkaille,
toisilla puolestaan ei. Jäsenvaltiot soveltavat merentakaisten alueiden tai alusmaiden 
kansalaisoikeuksia monin eri tavoin. EU ei ole yrittänyt mitenkään yhdenmukaistaa näitä 
lakeja, vaikka jäsenvaltiot ovatkin monasti pyrkineet ottamaan mallia toisistaan. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että jäsenvaltioiden oikeutta asettaa omat sääntönsä 
kansalaisuuden saamiselle tai menettämiselle rajoittaa tarve noudattaa EU:n lainsäädäntöä2. 
Tässä yhteydessä Espanjan äskettäinen päätös antaa kansalaisuus monille maahanmuuttajille 
kumppaneitaan kuulematta sai paljon huomiota. 

Koska kansalaisuuslait ovat hyvin erilaisia, on selvää, että mahdollisuudet saada EU:n 
kansalaisoikeudet eivät ole yhtäläisiä eri jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi jäsenvaltion 
kansalaisten, jotka asuvat pidemmän ajan toisessa jäsenvaltiossa, asema on kaukana 
yhdenmukaisesta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun on kyse äänioikeuden menetyksestä 
                                               
1 Ks. Rainer Bauböckin, Eva Ersbøllin, Kees Groenendijkin ja Harald Waldrauchin toimittama teos Acquisition 
and Loss of Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, 
Austrian Academy of Sciences, Vienna, January 2006.
2 Ks. esimerkiksi asia C-369/90 Micheletti, Kok. 1992, s. I-4239.
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kotimaassa ja mahdollisuudesta – tai mahdottomuudesta – hankkia se vastaanottajamaassa1. 
Kun 27 monimutkaista vaalilakia pannaan yhteen 27 kansalaisuuslain kanssa voidaan pian 
nähdä, että unionin olisi suunnattoman epäkäytännöllistä sekä epäviisasta käynnistää 
yhdenmukaistamisohjelma2.

Näyttää esimerkiksi siltä, että ei ole olemassa realistista mahdollisuutta laajentaa edelleen
oikeutta osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin ja kunnallisvaaleihin koskevan EU-
lainsäädännön soveltamisalaa siten, että se voisi käsittää myös osallistumisen kansallisen ja 
alueellisen parlamentin vaaleihin. Tällainen aloite EU:n tasolla saisi varmasti niskaansa 
kansallisten parlamenttien syytteet siitä, että se olisi selvästi vastoin toissijaisuuden ja 
suhteellisuuden periaatteita. Enin mitä voidaan toivoa on, että valtiot sopivat avoimen 
koordinaatiomenetelmän käytöstä näillä aloilla. 

Lisäksi liittovaltiomielinen valtioiden ydinryhmä voi jopa yrittää tehostettua yhteistyötä 
vaalilainsäädännön alalla. Kahdenvälisten vastavuoroisten äänioikeuksien – joita Yhdistynyt 
kuningaskunta, Irlanti, Kypros ja Malta soveltavat toistensa välillä – laajentaminen voisi olla 
toinen tapa kehittää EU:n kansalaisten poliittisia oikeuksia ilman EU:n virallista väliintuloa3. 
Voitaisiin myös ennakoida vaalioikeuksia koskevaa vetoomusta Lissabonin sopimuksen 
kansalaisaloitetta koskevan uuden määräyksen nojalla4. Jos poliittinen ilmasto joskus tulee 
vastaanottavaisemmaksi EU:n kansalaisuuden poliittisen sisällön vahvistamiseksi, neuvosto 
voi joka tapauksessa aina toimia kansalaisoikeuksien soveltamisalan laajentamiseksi ilman, 
että sen pitäisi turvautua HVK:n koko arsenaaliin5. 

Kuinka paljon vaalilakia sitten saadaankin lähennettyä, jäljelle jää vielä ratkaisematon 
ongelma siitä, miten Euroopan parlamentin paikat jaetaan. Onko Lissabonin sopimuksella 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 a artiklaan tehdyillä muutoksilla EU:n 
kansalaisuuden asemaan todella merkitystä tässä yhteydessä? Pitäisikö meidän laskea 
pikemminkin EU:n kansalaisia kuin maan asukkaita? Jos näin on, niin kuka tarkkaan ottaen 
on Euroopan unionin kansalainen? Vai seuraammeko me James Madisonin uskomusta, että 
tasavallassa parlamentaarinen edustus on ennemminkin syntymäoikeus kuin kansalaisen 
etuoikeus? Madisonin lähestymistavassa esitetään, että Euroopan parlamentti ei edusta 
ainoastaan de jure EU:n kansalaisia (kuten SEU:ssa virallisesti vahvistetaan), vaan se edustaa 
myös ketä tahansa muuta, joka asuu unionin alueella, myös lapsia ja ulkomaalaisia, ja sen 
velvollisuutena on pitää näistä henkilöistä huolta. Tässä tapauksessa parlamentin paikkojen 
perinteinen jakomenetelmä kokonaisväestön perusteella – puuttumatta mitenkään 
ääntenlaskentaan neuvostossa – on oikea eikä sitä pitäisi muuttaa. 

Lopuksi kannattaa muistuttaa, että jos Lissabonin sopimus ei tule voimaan hyvissä ajoin 
ennen kesäkuuta 2009, paikkajako vaalikaudelle 2009–14 jää Nizzan sopimuksen (ja sen 

                                               
1 Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset menettävät oikeuden äänestää Yhdistyneen 
kuningaskunnan vaaleissa 15 ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen.
2 Tähän mennessä EU:n lähestymistapa on ollut aivan oikein pohjustava: ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
29. huhtikuuta 2004 antama direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella; EUVL L 158, 30.4.2004.
3 Tarkemman kuvan saamiseksi näistä kysymyksistä katso Jo Shaw'n teos The Transformation of Citizenship in 
the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007.
4 SEU:n 8 b artikla.
5 EY:n perustamissopimuksen 22 artikla.
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jälkeisten liittymissopimusten) mukaiseksi. Liitteessä II on esitetty vertaileva taulukko siitä, 
miten nämä kaksi ehdotusta täyttävät alenevan suhteellisuuden vaatimukset. 

Tarve uudistukseen

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

 suhteellisen edustuksen muoto on vahvistettu kaikissa jäsenvaltioissa;

 oikeus toimia kahden parlamentin jäsenenä on poistettu;

 Euroopan tason poliittiset puolueet on perustettu ja niitä rahoitetaan;

 Euroopan parlamentin jäseniä koskevat edellytykset ja ehdot yhdenmukaistetaan pian.

Välittömien vaalien käyttöönoton alkuvaiheessa esillä oli toinen ryhmä kysymyksiä, jotka 
saattoivat tuolloin näyttää ongelmallisilta, esimerkiksi riippumattomien ehdokkaiden 
kelpoisuus ja vaalimenojen valvonta. Kokemus on osoittanut, ettei näin ole enää. Ongelmia ei 
ole näyttänyt syntyneen siksi, että on sovellettu jäsenvaltioiden omaa päätösvaltaa ja 
vaalikäytäntöä.

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

Jos ja kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, Euroopan parlamentin jäsenet saavat hyvin 
paljon enemmän valtaa kuin heillä on tänään. Parlamentti tarvitsee vaalijärjestelmän ja 
sisäisen organisaation, joka on suhteessa sen uusiin tehtäviin. Se tarvitsee ennen kaikkea 
tehostetun aseman yleisön silmissä, jotta siitä tulee uuden eurooppalaisen poliittisen alueen 
keskipiste, yhtenäisten poliittisten markkinoiden hyväksytty foorumi, joka laatii EU:n 
lainsäädännön ja talousarvion sekä valvoo komissiota. Tähän saakka poliittiseen 
legitiimiyteen pyrkimistä on vesittänyt vaalien äänestysprosentin jatkuva lasku, median 
puutteellinen raportointi, apaattiset poliittiset puolueet ja jopa joidenkin kansallisten 
parlamenttien piilokateus parlamentin kasvavista valtuuksista1.

Voiko vaalimenettelyn virallinen uudistus korjata nämä ongelmat? Kriteerimme uuden 
uudistusjakson aloittamiseksi olisi määriteltävä huolella. Emme pyri yhdenmukaisuuteen 
yhdenmukaisuuden vuoksi. Kansallisella tasolla havaittujen ongelmien huomioon ottamisessa 
lähestymistapamme pitäisi olla realistinen. Pakostakin asteittainen kehitys on toiminut 
vuosien ajan monien unionin perustajien 1950-luvulla ensinnä esittämien monien tavoitteiden 
viemisessä eteenpäin. Tämä uudistus ei ole todennäköisesti viimeinen, sillä vahvat 
parlamentit mukautuvat helposti muuttuviin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin oloihin. EU:n 
                                               
1 Ks. liite III. Kokonaisäänestysprosentti putosi vuoden 1979 vaalien 63 prosentista 45,6 prosenttiin vuonna 
2004.
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tapauksessa tulevan laajentumisen vauhti ja laajuus ovat iso kysymysmerkki. Tietämättä 
unionin tulevaa kokoa ja muotoa olisi uhkarohkeaa yrittää määrätä tänään monikansallisen 
parlamentaarisen demokratian lopullinen kohtalo Euroopassa. 

Tiedämme ainakin tarpeeksi Euroopan tulevaisuuden vaihtoehtoisista skenaarioista 
ollaksemme varmoja, että vahvan, aktiivisen ja välittömillä vaaleilla valitun parlamentin olisi 
oltava – ja se on – sen hallintojärjestelmän ytimessä. 

Siksi jäljellä on huomattava määrä tärkeitä kysymyksiä, jotka saattaisivat – jos niihin 
puututaan tehokkaasti – parlamentin vaalit menneeseen verrattuna yhdenmukaisemmiksi 
tulevaisuudessa ja toisivat etuja yhteenkuuluvuuden, legitimiteetin, tehokkuuden ja 
moniarvoisuuden aloilla. Esittelijän mielestä näihin kysymyksiin kuuluvat: 

1) velvoittaminen alueellisten vaalipiirien perustamiseen väkiluvultaan suurimmissa 
jäsenvaltioissa;

2) ylikansallisen listajärjestelmän luominen osalle paikkoja;

3) salliminen, että erityiset kieliyhteisöt perustavat vaalipiirejä;

4) salliminen, että ehdokkaat asettuvat samoissa vaaleissa ehdolle useammassa kuin 
yhdessä vaalipiirissä tai valtiossa;

5) toisessa jäsenvaltiossa, joka ei ole kotivaltio, asuvien EU:n kansalaisten äänestyksen 
helpottaminen;

6) käytössä olevien erilaisten vaalijärjestelmien tarkistaminen;

7) rohkaiseminen etusijaäänestyksen käyttöönottoon;

8) äänestyksen aikataulun lyhentäminen;

9) vaalien siirtäminen kesäkuusta toukokuulle;

10) jäsenten erioikeus- ja vapausjärjestelmän luominen;

11) jäsenten valtakirjojen tarkastamista ja vapaiden paikkojen täyttämistä koskevan 
järjestelmän luominen; 

12) äänestäjien ja ehdokkaiden iän yhdenmukaistaminen.

Mitä tahansa saadaankaan tulokseksi keskusteluistamme, jotka koskevat asukkaan ja 
kansalaisen välistä valintaa tilastolliseksi perusteeksi parlamentin paikkajaolle, voi olla 
viisasta lisätä säädökseen lauseke, jossa säädetään nykyisen paikkajaon säännöllisestä 
tarkistamisesta jokaisen parlamentin vaalikauden aikana. 
Säädökseen tehtävien muutosten, joilla mahdollistetaan suurempi yhdenmukaisuus, 
laajuudesta riippuen meidän olisi myös harkittava, miten parlamentti pystyisi parhaiten 
hallinnoimaan sen kokoonpanon tai vaalimenettelyn muutoksia tehokkaasti ja 
puolueettomasti. 
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LIITE I

Päätöslauselma Euroopan parlamentin jäsenten vaaleja koskevan yhteiset periaatteet 
sisältävän vaalimenettelyesityksen laatimisesta (Anastassopoulusin mietintö)1

Euroopan parlamentti, joka

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

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

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

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

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

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 148 artiklan,

– ottaa huomioon institutionaalisten asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeusasioita ja 
kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan lausunnon (A4-0212/1998),

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

B. ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on esittänyt parlamentilleen 
lakiehdotuksen, jonka mukaan vuoden 1999 Euroopan parlamentin vaaleissa otetaan 
käyttöön suhteellinen alueellinen vaalitapa,

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

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat pitkälti yksimielisiä tiettyjen yhteisten periaatteiden 
määrittelemisestä,

                                               
1 Hyväksytty 15. heinäkuuta 1998; EYVL C 292, 21.9.1998.
2 EYVL C 280, 28.10.1991, s. 141.
3 EYVL C 115, 26.4.1993, s. 121.
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E. katsoo, että nämä periaatteet on toteutettava kansojen ja valtioiden liitossa ennen kaikkea
kansallisella tasolla ja että kussakin jäsenvaltiossa valittujen edustajien määrän on taattava 
yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen asianmukainen edustus,

1. pitää myönteisenä hallitusten välisen konferenssin tekemää sopimusta yhteisten 
periaatteiden vahvistamisesta; on vakuuttunut siitä, että tietyt, erityisesti suhteellista 
vaalitapaa, äänikynnystä ja edustajan tehtävän kanssa ristiriidassa olevia tehtäviä koskevat 
säännökset sekä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen tähtäävät toimet, voidaan 
panna täytäntöön jo seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin mennessä; muiden 
säännösten täytäntöönpanossa on kuitenkin suotavaa edetä asteittain;

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

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

4. arvioi, että Euroopan poliittisen tietoisuuden kannalta ja Euroopan tason poliittisten 
puolueiden kehittyessä osa edustajanpaikoista voitaisiin jakaa suhteellisen vaalitavan 
mukaisesti jäsenvaltioiden alueen muodostaman yhden vaalipiirin puitteissa;

5. panee merkille, että äänikynnyksen vahvistamisen olisi edelleen oltava vapaaehtoista ja 
sen olisi joka tapauksessa oltava kansallisella tasolla enintään 5 prosenttia äänistä;

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

7. katsoo, että Euroopan parlamentin vaalilistoissa tavoitteena on oltava naisten ja miesten 
tasapuolinen edustus ja että on ensisijaisesti poliittisten puolueiden tehtävä panna tämä 
tavoite täytäntöön;

8. ehdottaa, että Euroopan parlamentin vaalit pidetään toukokuussa; tällä edistetään 
äänestysvilkkautta ja vältetään koulujen kesälomakausi, joka alkaa useissa jäsenvaltioissa 
kesäkuun alussa;

9. suosittaa äänestyspäivien lukumäärän rajoittamista niin, että voitaisiin sopia 
äänestämisestä yhtenä ainoana päivänä tai enintään kahtena päivänä, esimerkiksi 
lauantaina ja sunnuntaina;

10. pyytää neuvostoa tarkastelemaan liitteenä olevaa säädösesitystä ja hyväksymään sen 
pikaisesti, jotta se voi tulla voimaan mahdollisimman pian;

11. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevan 
säädösesityksen neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja 
hallituksille.
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LIITE II

Jäsen-
valtio

Väkiluku
(miljoonaa)

(1)

Nizza 
2009–2014 

(2)

Nizza
väkiluku/EP:n 

jäsen
(3)

Lissabon
2009–2014 

Lissabon
väkiluku/EP:n 

jäsen
(3)

Vaiku-
tukset 
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

EU 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Väkiluvut sellaisina kuin komissio on ne virallisesti välittänyt 7. marraskuuta 2006 neuvostolle. Ks. asiakirja 
15124/06, jossa ovat Eurostatin keräämät luvut.

2) Nizza muutettuna. Paikkajako EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan mukaisesti sellaisena kuin se on 
muutettu Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan 9 artiklalla.

3) Poikkeamat alenevan suhteellisuuden periaatteesta on lihavoitu. 
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LIITE III

Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentti
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