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I. Johdanto

1. Euroopan parlamentti oli alun perin toisen luokan yleiskokous, josta vuoden 1979 
kesä–heinäkuussa alkaneen vaalikauden jälkeen on kehittynyt vaaleilla valittava elin.

2. Jo ennen suorien vaalien käyttöönottoa silloisen Euroopan talousyhteisön 
perustamissopimuksen 138 artiklan 1 kohdassa säädettiin, että Euroopan parlamentin 
jäsenet nimitettäisiin eri kansallisten parlamenttien sisältä kunkin jäsenvaltion 
laatimien menettelytapojen mukaisesti. Osalla jäsenistä oli siten kaksi edustajan 
paikkaa.

3. Vaikka Rooman sopimuksen saman 138 artiklan 3 kohdassa Euroopan parlamentille 
annettiin toisen luokan elimen asema, siinä tosiasiassa säädettiin, että edustajat 
myöhäisemmässä vaiheessa valitaan suorilla vaaleilla parlamentin itse laatimien 
esitysten perusteella yhdenmukaisen menettelytavan mukaisesti kaikissa 
jäsenvaltioissa. Neuvoston olisi tämän jälkeen täytynyt yksimielisesti päättää niistä 
toimenpiteistä, joiden hyväksymistä se jäsenvaltiossa suosittelee jäsenvaltioiden 
valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

4. Pariisissa 9. ja 10. joulukuuta 1974 pidetyssä huippukokouksessa päätettiin täten, että 
suorat vaalit järjestettäisiin ”vuodesta 1978 lähtien”. Euroopan parlamenttia pyydettiin 
tekemään uusia ehdotuksia, sillä sen vuonna 1960 hyväksymä yleissopimusluonnos ei 
enää ollut ajankohtainen. Tammikuussa 1975 Euroopan parlamentti hyväksyi uuden 
luonnoksen, jonka pohjalta valtioiden ja hallitusten päämiehet saivat 12. ja 13. 
heinäkuuta 1976 aikaan sopimuksen, tiettyjen erimielisyyksien yli päästyään.

5. Brysselissä allekirjoitettiin 20. syyskuuta 1976 Euroopan parlamentin jäsenten 
valitsemista yleisillä välittömillä vaaleilla koskevat päätös ja säädös. Sen jälkeen, kun 
kaikki jäsenvaltiot olivat sen vahvistaneet, asiakirja tuli voimaan 1. heinäkuuta 1978,
ja ensimmäiset vaalit pidettiin 7. ja 10. kesäkuuta 1979.

II.  Uudistusta edellyttävät vaatimukset

1. Vaikutti siltä, että perustamissopimuksen 138 artiklan 3 kohdan säännökset yhtenäisen 
vaalimenettelyn käyttöön ottamisesta jäisivät pääkohdiltaan ilman vastakaikua, sillä 
vuonna 1976 annetussa säädöksessä rajoituttiin esittelemään suhteellisen yleisiä
periaatteita, jotka jättivät eri kansallisille määräyksille suuren toimintamarginaalin.

2. Koska neuvosto ei onnistunut saamaan aikaan sopimusta parlamentin esittämistä eri 
luonnoksista, Amsterdamin sopimukseen sisällytettiin mahdollisuus rajoittua ottamaan 
käyttöön ”yhteisiä periaatteita”. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
190 artiklan 4 kohdan nykyisen sanamuodon mukaan ”Euroopan parlamentti laatii 
esityksen yleisten, välittömien vaalien toimittamisesta yhdenmukaista menettelyä 
noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden 
mukaisesti”.

3. Euroopan parlamentti on noudattanut tätä esityksessään, joka on 
vaalimenettelyhankkeen laatimista koskevan päätöslauselman liitteenä ja johon 
sisältyvät parlamentin jäsenten valintaa koskevat yhteiset periaatteet. Päätöslauselma 
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annettiin 15. heinäkuuta 1998 (A4-0212/98). Tämän esityksen seurauksena vuoden 
1976 säädöstä on muutettu viimeksi neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom, 
joka on tehty 25. kesäkuuta 2002 ja 3. syyskuuta 2002.

4. Tästä muutoksesta (jossa keskityttiin ennen kaikkea suhteellisuuskriteerin 
sisällyttämiseen kansallisiin vaalilakeihin sekä parlamentin jäsenten kaksoisroolin 
kieltämiseen) huolimatta vuoden 1976 säädöksen nykyinen sanamuoto ei vielä ole 
täysin tyydyttävä erityisesti valtakirjojen tarkistamisen sekä toimikauden päättymisen 
osalta. Tältä osin on muistutettava useita Euroopan parlamentin jäseniä koskevista 
viimeaikaisista tapauksista, jotka ovat osoittaneet säädöksen tiettyjen säännösten
riittämättömyyden.

5. Säädöksen 12 artiklan mukaan "Euroopan parlamentti tarkistaa jäsentensä valtuudet. 
Tätä tarkoitusta varten se merkitsee tiedoksi jäsenvaltioiden virallisesti julkistamat 
tulokset ja ratkaisee tämän säädöksen määräyksistä mahdollisesti johtuvat 
erimielisyydet lukuun ottamatta niitä kansallisia määräyksiä, joihin säädöksessä 
viitataan".

6. Tämän säädöksen pääkohdissa ei myönnetä Euroopan parlamentille minkäänlaisia 
valtuuksia arvioida vaalituloksiin liittyviä kansallisten viranomaisten tekemiä 
päätöksiä, sillä parlamentti voi ainoastaan panna ne merkille. Mitä lakia sovelletaan
siinä tapauksessa, että jäsenvaltio on tehnyt julistuksen vuoden 1976 säädöksen ja 
yleensä primaarioikeuden vastaisen kansallisen määräyksen perusteella? Entä mitä 
lakia sovelletaan siinä tapauksessa, että henkilön julistaminen valituksi johtuu 
hallinnollisesta tai oikeudellisesta päätöksestä, joka on johtanut vaalituloksen 
kiistämiseen ja joka perustuu poikkeaviin kansallisiin säännöksiin?

7. Mikäli 12 artiklaa noudatetaan sananmukaisesti, Euroopan parlamentin, joka on 
riippumaton edustajakokous, pitäisi luopua oikeudestaan määritellä oma 
kokoonpanonsa ja hyväksyä passiivisesti jäsenvaltioiden tahto.

8. Vastaava ongelma on ilmennyt Euroopan parlamentin täysistunnon tekemässä 
päätöksessä kieltäytyä vahvistamasta Beniamino Donnicin edustajantoimi ja vahvistaa 
Achille Occhetton edustajantoimi (katso Euroopan parlamentin 24. toukokuuta 2007 
tekemä päätös (menettely 2007/2121(REG)). Parlamentti katsoi tässä tapauksessa 
vastoin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tekemää päätöstä, että Achille 
Occhetton luopuminen edustajantoimesta, jolloin Beniamino Donnici olisi saanut 
hänen paikkansa parlamentissa, on mitätön, sillä se johtui poliittisella sopimuksella 
ohjaillusta päätöksestä, mikä on 19761 säädöksen kirjainta ja henkeä vstaan.

9. Vuoden 1976 säädöksen 13 artiklan 3 kohdassa todetaan, että ”jos Euroopan 
parlamentin jäsenen toimikausi päättyy jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, 
noudatetaan toimikauden päättymisessä mainitun lainsäädännön säännöksiä. 
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat asiasta Euroopan parlamentille”.

10. Tässäkään kohdassa Euroopan parlamentilla ei tunnusteta olevan minkäänlaista 

                                               
1 Päätöksen ovat riitauttaneet Beniamino Donnici (asia T-215/07) ja Italian hallitus (C-393/07). Siihen liittyvät 
menettelyt ovat vielä kesken.
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kansallisten viranomaisten tekemien päätösten arviointivaltaa, joten kansalliset 
viranomaiset voivat päättää edustajan paikan säilyttämisestä. Myös tässä tapauksessa 
on ongelma, joka koskee toimikauden julistamista päättyneeksi jäsenvaltion sisäisten 
säännösten tai hallinnollisten tai oikeudellisten primaarioikeuden vastaisten päätösten 
perusteella.

11. Vastaavanlainen ongelma olisi teoriassa voinut koskea Bronisław Geremekiä. Puolan
18. lokakuuta 2006 voimaan tulleen lain mukaan julkisessa tehtävässä toimivien 
henkilöiden (mukaan lukien puolalaiset Euroopan parlamentin jäsenet), oli kuukauden 
sisällä lain voimaantulosta ilmoitettava kirjallisesti, olivatko he toimineet yhteistyössä 
salaisen poliisin kanssa vuosina 1944–1990. Tämän määräajan jälkeen kieltäytyminen 
kyseisen ilmoituksen tekemisestä olisi merkinnyt samaa kuin väärän ilmoituksen teko, 
siitä olisi seurannut rangaistustoimia ja se olisi voinut johtaa ilmoituksen tekemättä 
jättäneen henkilön toimikauden päättymiseen. Puolan oikeusjärjestyksen mukaan 
Euroopan parlamentin jäsenen toimikausi voi päättyä jopa pienen rangaistustuomion 
seurauksena toisin kuin kansallisten parlamenttien jäseniin sovellettavan 
huomattavasti lievemmän järjestelmän mukaan. Bronisław Geremek oli kieltäytynyt 
tekemästä ilmoitusta, mistä syystä häntä oltaisiin voitu rangaista ja hän olisi siten 
voinut menettää paikkansa parlamentissa.

12. Puolan perustuslakituomioistuin teki tuolloin kuitenkin päätöksen, jonka mukaan 
kyseinen laki oli lainvastainen, mutta ellei näin olisi käynyt, Euroopan parlamentin 
olisi vain täytynyt passiivisesti todeta kansallisten viranomaisten tekemä päätös, joka 
olisi ollut kaikkia perustavaa laatua olevien vapausperiaatteiden vastainen.

13. Kaiken tämän lisäksi säädöksessä esiintyvät puutteet vaikuttavat vieläkin selvemmiltä 
siksi, ettei Euroopan parlamentilla ole välitöntä toimintakeinoa primaarioikeuden 
vastaisten kansallisten määräysten osalta, oli sitten kyse valtakirjojen tarkastamisesta 
tai toimikauden päättymisestä. Voimassa olevan oikeuskäytännön mukaan ainoa 
mahdollinen keino on pyytää komissiota käynnistämään rikkomismenettely kyseessä 
olevaa jäsenvaltiota vastaan. Nykytilanteessa pyyntö ei kuitenkaan ole sitova, sillä 
rikkomismenettely kuuluu yksinomaan komission vastuualueeseen ja harkintavaltaan.

III. Lausunnon valmistelijan kanta

1. Lausunnon valmistelija voi edellä esitetyt asiat huomioon ottaen ehdottaa 
lausunnossaan asiaa käsittelevälle perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden
valiokunnalle ensisijaisesti säädöksen 12 ja 13 artiklan muuttamista niin, että 
parlamentti voi tutkia, ovatko kansallisten viranomaisten vaalin tuloksen julistamista 
ja edustajantoimen päättymistä koskevat päätökset sopusoinnussa säädöksen kirjaimen 
ja hengen kanssa.

2. Näin ollen voidaan ajatella seuraavia ratkaisuja:

a) parlamentille myönnetään valtuudet tarkastaa omien jäsentensä valtuudet 
jäsenvaltioiden julkistamien tulosten perusteella ja ratkaista itsenäisesti asiaan 
liittyvät erimielisyydet; tällöin säädöksen 12 artiklaa voitaisiin muuttaa 
seuraavasti: "Euroopan parlamentti tarkastaa edustajien valtuudet 
jäsenvaltioiden virallisesti julkistamien tulosten perusteella ja ratkaisee tämän 
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säädöksen muista määräyksistä mahdollisesti johtuvat erimielisyydet";

b) parlamentille annetaan mahdollisuus pyytää Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelta etukäteen lausuntoa siitä, ovatko kansallisten viranomaisten 
vaaleja koskevat päätökset sopusoinnussa yhteisön lainsäädännön kanssa 
(EY:n perussopimuksen 300 artiklan 6 kohdan mallin mukaan, jossa on 
kysymys kansainvälisistä sopimuksista), ja jos tuomioistuimen lausunto on 
kielteinen, parlamentti voi ryhtyä kansallisista viranomaisista riippumatta 
tarkastamaan valtuuksia tai toteamaan toimikauden päättyneen;

c) Euroopan parlamentille annetaan valtuudet saattaa asia suoraan yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi puolustaakseen omia oikeuksiaan riippumatta 
komission aloitteesta, jotta jäsenvaltion rikkomus paljastuu;

d) komissiolle eli sen asiasta vastaavalle jäsenelle asetetaan toissijaisesti 
velvollisuus esittää Euroopan parlamentille syyt, jotka ovat johtaneet kollegion 
päätökseen olla aloittamatta rikkomista koskevaa menettelyä parlamentin 
oikeuksien rikkomisesta syytettyä jäsenvaltiota vastaan huolimatta siitä, että
parlamentti on tehnyt sitä koskevan pyynnön.

3. Lisäksi lausunnon valmistelija voi harkita ajatusta ottaa käyttöön tiettyjä täsmällisiä 
vaalioikeuden periaatteita:

a) voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampia rajat ylittäviä vaalipiirejä (joissa olisi 
siis osallisena useita jäsenvaltioita) ottaen erityisesti huomioon sen tärkeän 
merkityksen, joka EY:n perustamissopimuksen 191 artiklan mukaan Euroopan 
tasolla toimivilla puolueilla on;

b) Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän hoitamiseen liittyvän ristiriidan 
käsitteen (ks. säädöksen 7 artiklan 1 kohta) rinnalle voitaisiin ainakin 
hahmotella edustajan vaalikelpoisuuden ja toimikauden päättymisen käsite;

c) kansan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista voitaisiin vahvistaa niin, että 
vaaleilla valittujen järjestystä ei voitaisi äänestyksen jälkeen muuttaa puolueen 
päätöksillä tai sopimuksilla1. 

4. Koska Euroopan parlamentti on joka tapauksessa vaaleja koskevien erimielisyyksien 
"tuomari" vuoden 1976 säädöksen perusteella (ks. 12 artikla), on selvää, että mitä 
enemmän säädökseen otetaan riittävän yksityiskohtaisia määräyksiä, sitä enemmän 
parlamentilla on tulevaisuudessa keinoja määritellä oma koostumuksensa riippumatta 
kansallisista viranomaisista.

                                               
1 Joissakin kansallisissa lainsäädännöissä tämä näyttäisi olevan mahdollista.
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