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Euroopan parlamentin vaalit

I. PARIISISTA AMSTERDAMIIN

Yleisillä välittömillä vaaleilla valittu Euroopan parlamentti on Euroopan unionin 
perussopimusten määräysten keskeinen piirre. Jo vuonna 1951 Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisöstä tehdyn Pariisin sopimuksen 20 artiklassa määrättiin edustajakokouksesta, joka 
koostuu "yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajista". Sen 21 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettiin, että:

Edustajakokous laatii esityksiä yleisten, välittömien vaalien toimittamisesta 
yhdenmukaista menettelyä noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa.

Neuvosto antaa yksimielisesti säännökset, joiden hyväksymistä se suosittaa 
jäsenvaltioille jäsenvaltioiden valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Vuonna 1957 tehdyn Rooman sopimuksen, jolla perustettiin Euroopan talousyhteisö, 
138 artiklan 3 kohdassa vahvistettiin sama määräys1.

EHTY:n edustajakokous vaati määräyksen täytäntöönpanoa jo vuonna 19542. Euroopan 
parlamentaarinen edustajakokous laati vuonna 1960 yleissopimuksen välittömien vaalien 
käyttöönotosta, jonka se välitti neuvoston käsiteltäväksi3. Asiassa ei kuitenkaan edistytty 
ennen Haagissa joulukuussa 1969 pidettyä huippukokousta, jossa se palautettiin neuvoston 
esityslistalle. Euroopan komission valtuuttamassa Vedelin mietinnössä (1972) suositettiin 
perussopimuksen välittömiä vaaleja koskevan määräyksen pikaista täytäntöönpanoa4. Vedel 
esitti, että termiä "yhdenmukainen vaalimenettely" ei pitäisi välttämättä ymmärtää siten, että 
vaalijärjestelmän täyteen yhdenmukaisuuteen olisi päästävä yhdessä vaiheessa, sillä 
parlamentin vaaleja koskeva laki voitaisiin yhdenmukaistaa sitten, kun se olisi saanut lisää 
legitimiteettiä ensimmäisten välittömien vaalien perusteella.

Valtioiden päämiehet tekivät Pariisissa joulukuussa 1974 pidetyssä kokouksessa, jonka 
puheenjohtajana toimi Valéry Giscard d’Estaing, periaatepäätöksen järjestää välittömät vaalit 
mahdollisimman pian vuonna 1978 tai sen jälkeen5. Tämä täydensi heidän päätöstään muuttaa 
omat ad hoc -huippukokouksensa viralliseksi Eurooppa-neuvostoksi.

Euroopan parlamentti oli jo alkanut tarkastella uudelleen vuoden 1960 
yleissopimusluonnostaan. Patijnin mietinnössä ehdotettiin välittömillä vaaleilla valittua 
parlamenttia, jonka toimikausi olisi viisi vuotta6. Aluksi sovellettaisiin kansallisia 
vaalijärjestelmiä siirtymäkauden ajan siihen saakka, kunnes otettaisiin käyttöön 
yhdenmukaisempi vaalijärjestelmä, jonka oletettiin olevan valmis toisiin vaaleihin mennessä. 
                                               
1 Myös Euratom-sopimuksen 108 artiklan 3 kohta.
2 Teitgenin mietintö, OJ, 11.12.1954.
3 Dehoussen mietintö, OJ 37, 2.6.1960.
4 Euroopan parlamentin toimivaltuuksien laajentamista koskevaa ongelmaa tutkivan työryhmän raportti, Bulletin 
of the European Communities, Supplement 4/72.
5 Valtioiden päämiesten julkilausuman 12 kohta, Pariisi 9.–10. joulukuuta 1974. Yhdistynyt kuningaskunta ja 
Tanska eivät ilmoittaneet kantaansa. Eurooppa-neuvosto vahvisti päätöksen Roomassa seuraavassa joulukuussa.
6 Patijnin 14. tammikuuta 1975 hyväksytty mietintö, OJ C 32, 11.2.1975.
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Äänestys järjestettäisiin kaikkialla yhteisössä samojen kolmen päivän aikana. Toimiminen 
kahden parlamentin jäsenenä olisi sallittua, mutta siihen ei kannustettaisi. Euroopan 
parlamentin jäsenyyden kanssa yhteensopimattomista EY-tason viroista laadittiin luettelo. 
Silloisten yhdeksän jäsenvaltion yhteensä 355 paikkaa jaettaisiin suhteellisuusperiaatteen 
perusteella seuraavasti: Saksa 71, Yhdistynyt Kuningaskunta 67, Italia 66, Ranska 65, 
Alankomaat 27, Belgia 23, Tanska 17, Irlanti 13 ja Luxemburg 6. Välittömillä vaaleilla 
valittujen Euroopan parlamentin jäsenten erioikeudet ja vapaudet vastaisivat kansallisia 
erioikeuksia ja vapauksia. Jäsenvaltiot voisivat myös päättää itse äänestäjien ja ehdokkaiden 
äänioikeus- ja vaalikelpoisuusiästä, vapaiden toimien täyttämisestä, poliittisia puolueita 
koskevista säännöistä ja Euroopan parlamentin jäseniä koskevista edellytyksistä ja ehdoista. 
Siihen saakka kunnes yhdenmukainen vaalimenettely tulisi voimaan, parlamentti päättäisi 
jäsenten valtakirjojen tarkastuksesta.

Patijnin mietintö osoittautui riittävän käytännölliseksi jäsenvaltioille, ja se otettiin perustaksi 
neuvostossa käytäville neuvotteluille. Sopimuksen suuri kompastuskivi oli edelleen 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kieltäytyminen sellaisen suhteellisen 
vaalijärjestelmän hyväksymisestä, jossa Euroopan parlamentissa saatavat paikat vastaisivat 
suurin piirtein uurnilla annettuja ääniä. Vaikka yhdenmukaisen vaalimenettelyn puute aiheutti 
tuolloin huomattavaa turhautumista, jälkeenpäin ajatellen parlamentti oli varmasti oikeassa 
keskittyessään ensin välittömien vaalien käyttöönottoon ja siirtäessään järjestelmän 
viimeistelyn myöhemmäksi.

Lopultakin välittömät vaalit

Neuvosto pääsi 20. syyskuuta 1976 sopimukseen edustajien valitsemista Euroopan 
parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla koskevasta säädöksestä. Tämä säädös, jolla on 
primaarioikeuden status ja joka edellytti jokaisen jäsenvaltion ratifiointia, liitettiin 
päätökseen1.

Neuvosto vahvisti 410 jäsentä käsittävän parlamentin, jossa neljällä suurimmalla valtiolla oli 
yhtä paljon paikkoja (jäsenvaltioita oli tuolloin yhdeksän). Vaikka tavoite tulevasta 
yhdenmukaisesta vaalimenettelystä toistettiin, sen luomiselle ei asetettu aikataulua. Äänestys 
oli määrä järjestää torstain ja sunnuntain välillä. Yhdenmukaista vaalimenettelyä odotettaessa 
valittujen valtakirjoja tarkastaessaan parlamentti merkitsisi tiedoksi jäsenvaltioiden 
jäsenvaltioissa virallisesti julkistamat tulokset. Parlamentin kanssa luotiin 
neuvottelumenettely yksityiskohtien selvittämiseksi2. Pienen viiveen jälkeen Euroopan 
parlamentin ensimmäiset vaalit pidettiin kesäkuussa 1979.

Vastavalittu parlamentti tarttui pian asiaan vuoden 1976 säädöksen muuttamiseksi 
yhdenmukaisen vaalimenettelyn mukaiseksi. Seitlingerin mietinnön laadinnassa keskityttiin 
suhteellisen edustuksen laajentamista koskevaan kysymykseen3. Siinä ehdotettiin 3–15 
ehdokasta käsittäviä monen ehdokkaan vaalipiirejä ja paikkojen jakamista D'Hondtin 
järjestelmän mukaisesti sekä sallittiin mahdollisuus äänestää listoilta yksittäisiä ehdokkaita 
etusijaäänestyksen mukaisesti. Siinä huomautettiin, että säännöstä voitaisiin poiketa erityisten 

                                               
1 Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom; OJ L 278, 8.10.1976.
2 Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska liittivät julistukset, jotka koskivat niiden merentakaisia alueita, ja Saksa 
Berliiniä koskevan julistuksen.
3 Seitlingerin mietintö, hyväksytty 10. maaliskuuta 1982 äänin 158 puolesta, 77 vastaan, 27 tyhjää; OJ C 87, 
5.4.1982. Ks. oikeudellisten asioiden valiokunnan kriittinen lausunto (valmistelija D'Angelosante).
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maantieteellisten tai etnisten tekijöiden perusteella. Seitlinger pyrki myös siihen, että toisessa 
jäsenvaltiossa yli viisi vuotta asuneilla jäsenvaltioiden kansalaisilla pitäisi olla oikeus 
äänestää asuinmaassaan. Äänestysajan kestoa ehdotettiin lyhennettäväksi kahteen päivään 
(sunnuntai ja maanantai). Yhteisön yleisen poliittisen tilanteen vuoksi – yhdessä sen kanssa, 
että Yhdistynyt kuningaskunta kieltäytyi edelleen hylkäämästä yksinkertaisen enemmistön 
järjestelmää yhden ehdokkaan vaalipiirissä – neuvostossa ei pystytty edistymään asiassa.

Seuraavalla vaalikaudella 1984–89 asiaa käsittelemään nimetty esittelijä Reinhold Bocklet 
koki saman kohtalon. Hänen ponnistelunsa kariutuivat brittien vastustukseen. Neroudella ei 
pystytty saattamaan yhteen suhteellisia ja suhteettomia vaalijärjestelmiä sellaisissa puitteissa, 
joita voitaisiin aidosti kutsua "yhdenmukaisiksi" ja jotka samanaikaisesti saisivat aikaan 
konsensuksen joko parlamentissa tai neuvostossa.

Berliinin muurin kaatuminen ja Itä-Saksan yhdistyminen yhteisöön edellytti saksalaisten 
Euroopan parlamentin jäsenten määrän tarkistamista. Vuoden 1989 vaalien jälkeen Karel De 
Gucht nimettiin aiheen esittelijäksi. Hän laati kaksi väliaikaista mietintöä, joiden avulla 
asioita vietiin eteenpäin. Ensimmäisessä mietinnössä De Gucht toisti parlamentin aiemman 
ehdotuksen D'Hondtin menetelmän käytöstä1. Vuosien 1984 ja 1989 vaalien laskeneesta 
äänestysprosentista huolestuneena hän otti keskusteluun mukaan kysymyksen, miten 
Euroopan parlamentin vaalien kampanja olisi toteutettava ja rahoitettava. Toisessa 
mietinnössään De Gucht esitti, että yhdistyneen Saksan paikkojen määrää olisi nostettava 99 
paikkaan ja että Ranskan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan paikkamäärän olisi oltava 
edelleen 872. Lopuksi De Gucht ehdotti täydentävää järjestelmää, jossa kaksi kolmannesta 
Yhdistyneen kuningaskunnan paikoista voitaisiin valita yksinkertaisella enemmistöllä yhden 
ehdokkaan vaalipiireissä, mutta jäljelle jäävä kolmannes jaettaisiin suhteessa kunkin puolueen 
kokonaisäänimäärään.

Parlamentin ponnisteluista huolimatta vasta työväenpuolueen valinta hallitukseen 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toukokuussa 1997 sai aikaan liberaalidemokraattien 
avustuksella, että vaalijärjestelmää koskeva jumittunut tilanne saatiin purettua lopullisesti. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa otettiin käyttöön alueellisen suhteellisen edustuksen suljettu 
listavaali vuoden 1999 vaaleissa3. Vastaavia uudistuksia tehtiin Ranskassa hyvissä ajoin 
vuoden 2004 vaaleja varten.

Hyödyllinen perussopimuksen muutos

Maastrichtin sopimuksessa (1992) otettiin muutamia selkeitä edistysaskeleita Euroopan 
unionin kansalaisuuden alalla. Sen 8 b artiklan 2 kohdassa määrättiin seuraavasti:

Jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan 
parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, jossa hän asuu mutta jonka kansalainen hän ei 
ole, samoin edellytyksin kuin tuon jäsenvaltion omilla kansalaisilla. Tätä oikeutta 

                                               
1 De Guchtin mietintö, hyväksytty 10. lokakuuta 1991 äänin 150 puolesta, 26 vastaan, 30 tyhjää; OJ C 280, 
28.10.1991.
2 De Guchtin mietintö, hyväksytty 10. maaliskuuta 1993 äänin 207 puolesta, 79 vastaan, 19 tyhjää; OJ C 115, 
26.4.1993.
3 Pohjois-Irlannissa oli sovellettu siirtoäänivaalitapaa vuodesta 1979, koska oli pakahduttava tarve saada 
vähemmistön mielipide kuuluviin maakunnassa. Vuonna 1999 Euroopan parlamenttiin valittiin 10 
liberaalidemokraattia, 2 vihreää, 2 Plaid Cymry -puolueen jäsentä ja 3 UKIP-puolueen jäsentä, mikä oli todiste 
suhteellisen edustuksen merkityksestä Euroopan parlamentin legitimiteetille.
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käytetään niiden yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka neuvosto antaa 
yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan; näihin 
yksityiskohtaisiin sääntöihin voi sisältyä poikkeussäännöksiä, jos ne ovat perusteltuja 
jonkin jäsenvaltion erityisten ongelmien takia.1.

Tämä auttoi antamaan oikeusperustan toimenpiteille, joilla edistetään ylikansallista 
vaalipolitiikkaa ja lisätään kansalaisten osallistumista.

Samaan aikaan Maastrichtin sopimuksessa muutettiin 138 artiklaa, jolla parlamentille 
annettiin oikeus antaa puoltava lausunto yhdenmukaista vaalimenettelyä koskevasta 
neuvoston ehdotuksesta. Siihen lisättiin myös uusi 138 a artikla, jonka mukaan:

Euroopan tason poliittiset puolueet ovat tärkeä yhdentymistä edistävä tekijä 
unionissa. Ne myötävaikuttavat eurooppalaisen tietoisuuden muodostumiseen ja 
unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen.

Tony Blairin voitolla toukokuussa 1997 oli edullinen vaikutus hallitustenvälisen konferenssin 
loppuvaiheisiin, mikä johti Amsterdamin sopimuksen allekirjoittamiseen. Ensin uudessa 
sopimuksessa laitettiin parlamentin koon ylärajaksi 700 paikkaa, joista 99 kuului Saksalle ja 
87 Ranskalle, Italialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle2. Sen jälkeen siihen lisättiin uusi 
hämärä lauseke, joka kuuluu seuraavasti:

Jos tätä kohtaa muutetaan, kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrän on 
varmistettava yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen asianmukainen edustus.

Kolmanneksi Amsterdamin sopimuksessa otettiin mukaan uusi kohta, jossa määrättiin, että 
parlamentin toimikausi on viisi vuotta3. Neljänneksi uudessa sopimuksessa muutettiin 
190 artiklan 4 kohtaa (entinen 138 artiklan 3 kohta) seuraavasti:

Euroopan parlamentti laatii esityksen yleisten, välittömien vaalien toimittamisesta 
yhdenmukaista menettelyä noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikille 
jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti4.

Tämä tarkistus kuvasti parlamentin käytännöllisempää lähestymistapaa De Guchtin mietinnön 
mukaisesti. Muutos mahdollisti etenkin sen, että irlantilaiset voivat edelleen käyttää 
siirtoäänivaalitapaa (STV) korkeimpien keskiarvojen listajärjestelmän sijasta.

Lopuksi Amsterdamin sopimuksessa lisättiin käyttökelpoinen uusi 190 artiklan 5 kohta.

Euroopan parlamentti vahvistaa saatuaan komission lausunnon ja neuvoston 
yksimielisesti antaman suostumuksen jäsentensä tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat 
säännöt ja yleiset ehdot.

                                               
1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohta. Maastrichtin sopimus edellytti vuoden 1976 
säädöksen tarkistamista, neuvoston päätös 93/81; OJ L 33, 9.2.1993.
2 Ensin 138 artiklan 2 kohta, myöhemmin 190 artiklan 2 kohta.
3 Tällä 190 artiklan 3 kohdalla ainoastaan kodifioitiin vuoden 1976 säädöstä.
4 Esittelijän oma lihavointi.
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