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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 6. 
detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille 
alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad 
kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel
(KOM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0791)1;

– võttes arvesse komisjoni teatist (KOM(2006)790 lõplik)2;

– võttes arvesse üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti3;

– võttes arvesse määrust (EÜ) nr 2004/20034, mis reguleerib Euroopa tasandil toimivaid 
erakondi ning eelkõige nende rahastamise eeskirju;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta5 artiklit 39 ja Euroopa põhiseaduse lepingu 
artiklit II-99;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 19 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0066/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamust (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

  
1 ELTs seni avaldamata.
2 2004. aasta Euroopa Parlamendi valimised: komisjoni aruanne Euroopa Liidu kodanike elukohaliikmesriigis 
valimistel osalemise (direktiiv 93/109/EÜ) ja valimiskorra kohta (otsus 76/787/EÜ, muudetud otsusega 
2002/772/EÜ, Euratom).
3 EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5.
4ELT L 297/1, 15.11.2003.
5 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 18.
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5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 1 A (uus)

(1 a) Inimeste järjest kasvav liikuvus üle 
liidu sisepiiride kinnitab vajadust 
kindlustada nii Euroopa Parlamendi kui 
ka kohalike valimiste korral täielikult 
ülekantavad demokraatlikud õigused ning 
vajadust tagada, et kodanikud ei kaota 
oma demokraatlikke õigusi seepärast, et 
nad ei ela oma liikmesriigis.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 2 A (uus)

(2 a) Viimane keeld on rangem kui vaja, 
et tagada liidu kodanikele kaitse 
kodakondsuse alusel diskrimineerimise 
eest, kui nad kasutavad õigust 
kandideerida. Liikmesriikidel peaks olema 
õigus otsustada, kas lubada kandidaatidel 
kandideerida samadel valimistel rohkem 
kui ühes riigis, ja poliitilistele 
erakondadele peaks jääma õigus 
otsustada, kas soodustada sellist 
mitmekordset kandideerimist.

Selgitus

Vaata vastavat muudatusettepanekut 14.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 2 B (uus)

(2 b) Euroopa Parlamendi liikmete 
valimist käsitlevas aktis sätestatakse, et 
kui esmases õigusaktis ei öelda teisiti, 
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lähtutakse valimisseaduse puhul 
siseriiklikest õigusnormidest; lisaks sellele 
keelatakse esmastes õigusaktides 
selgesõnaliselt topelthääletamine, kuid 
topeltkandideerimise probleemi ei 
käsitleta.

Selgitus

Vaata vastavat muudatusettepanekut 14.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 3 A (uus)

(3 a) Kandideerimisõiguse äravõtmise 
kohustuslik tunnustamine 
elukohaliikmesriigi poolt on lisatingimus 
selle õiguse kasutamiseks, mida ei ole ette 
nähtud EÜ asutamislepingu artikli 19 
lõike 2 kirjas ega vaimus.
Elukohaliikmesriigil peaks olema õigus 
tuvastada, kas isikult oleks siseriiklike 
õigusnormide alusel samadel asjaoludel 
ja samal viisil kandideerimisõigus ära 
võetud, ja otsustada ise, kas tunnustada 
päritoluliikmesriigis kehtivat õiguste 
äravõtmist.

Selgitus

Vaata vastavat muudatusettepanekut 15.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 3 C (uus)

(3 c) Nõukogu ei tohiks eemalduda 
esmaste õigusaktide sätete tahtest ning 
„üksikasjalik kord”, mis käesolevas 
direktiivis nähakse ette vastavalt 
asutamislepingu artikli 19 lõikele 2, peaks 
olema vajalik vaid selleks, et kasutada 
kahte silmaspeetud õigust – õigust 
hääletada ja kandideerida teises 
liikmesriigis –, ja sellega ei tohiks 
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kehtestada tingimusi nende õiguste 
kasutamiseks lisaks neile, mis on 
sätestatud elukohariigi seaduses.

Selgitus

Vaata vastavaid muudatusettepanekuid 14, 15 ja 18.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 5

(5) Seepärast tuleks tühistada kandidaatide 
kohustus esitada kõnealune tõend ning 
asendada see asjakohase märkega 
ametlikus avalduses, mille nad peavad 
esitama.

(5) Seepärast tuleks tühistada kandidaatide 
kohustus esitada kõnealune tõend ning 
asendada see asjakohase valikulise
märkega ametlikus avalduses, mille nad 
peavad esitama.

Selgitus

Vaata vastavaid muudatusettepanekuid 20 ja 21.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 6

(6) elukohaliikmesriigid peaksid olema 
kohustatud teavitama avaldusest 
päritoluliikmesriiki tagamaks, et 
kandidaatidelt ei ole selles liikmesriigis 
kandideerimisõigust ära võetud;

välja jäetud

Selgitus

Vaata vastavaid muudatusettepanekuid 20 ja 21.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 9

(9) Seepärast tuleks teabevahetuse nõue 
tühistada, kuid säilitada kohustus esitada 
avaldus, milles valija või kandidaat
kohustuks hääletama või kandideerima
ainult elukohaliikmesriigis.

(9) Seepärast tuleks teabevahetuse nõue 
tühistada, kuid säilitada kohustus esitada 
avaldus, milles valija kohustuks hääletama 
ainult elukohaliikmesriigis.
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Selgitus

Vaata vastavaid muudatusettepanekuid 14 ja 19.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 10

(10) Selleks et vähendada 
topelthääletamist või -kandideerimist ja et 
isikud, kellelt on hääletamis- või 
kandideerimisõigus ära võetud, ei saaks 
neid õiguseid kasutada, peavad 
elukohaliikmesriigid võtma vajalikud 
meetmed ja määrama käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste 
rikkumise korral kohaldatava asjakohase 
karistuse.

(10) Selleks et tagada liidu kodanike poolt 
esitatud ja direktiiviga ette nähtud 
ametlikes avaldustes esinevate ebatäpsuste 
korral asjakohaste sanktsioonide 
kehtestamine, peavad elukohaliikmesriigid 
võtma vajalikud meetmed.

Selgitus

Vaata vastavaid muudatusettepanekuid 17 ja 22.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 10 A (uus)

(10 a) Liikmesriigil on lähtuvalt direktiivi 
nr 93/109/EÜ artiklist 12 kohustus 
teavitada ELi kodanikke täielikult nende 
õigusest hääletada ja kandideerida oma 
elukohaliikmesriigis aegsasti enne 
Euroopa Parlamendi valimisi; Euroopa 
Parlament ja komisjon ning poliitilised 
erakonnad nii Euroopa kui ka riiklikul 
tasandil peaksid toetama liikmesriike 
selleks parima meetodi valikul, et aidata 
tõsta valimistel osalemise aktiivsust.

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 11

(11) Oma aruandes muudetud direktiivi (11) Oma aruandes muudetud direktiivi 
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2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 
kohaldamise kohta peab komisjon 
liikmesriikide edastatud teabest lähtudes 
hindama topelthääletamise ja -
kandideerimise juhtude esinemissagedust, 
võttes eelkõige aluseks liikmesriikides 
pärast valimisi tehtud kontrollide tulemusi.

2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 
kohaldamise kohta peab komisjon 
liikmesriikide edastatud teabest lähtudes 
hindama topelthääletamise juhtude 
esinemissagedust, võttes eelkõige aluseks 
liikmesriikides pärast valimisi tehtud 
kontrollide tulemusi.

Selgitus

Vaata vastavaid muudatusettepanekuid 14 ja 19.

Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 12

(12) kõikide häälte ja kandidatuuride
süstemaatiline kontrollimine oleks 
tuvastatud probleemide suhtes 
ebaproportsionaalne ja küsimusi tekiks ka 
seoses kontrolli teostamisega, sest 
liikmesriikidel puudub ühtne elektrooniline 
meetod tegelikku valimisaktiivsust ning 
esitatud kandideerimistaotlusi käsitlevate 
andmete registreerimiseks ja säilitamiseks;
seepärast peaksid liikmesriigid 
keskenduma ainult nende juhtude 
kontrollimisele, mille puhul 
topelthääletamise või -kandideerimise
tõenäosus on suurem,

(12) kõikide häälte süstemaatiline 
kontrollimine oleks tuvastatud probleemide 
suhtes ebaproportsionaalne ja küsimusi 
tekiks ka seoses kontrolli teostamisega, 
sest liikmesriikidel puudub ühtne 
elektrooniline meetod tegelikku 
valimisaktiivsust käsitlevate andmete 
registreerimiseks ja säilitamiseks; seepärast 
peaksid liikmesriigid keskenduma ainult 
nende juhtude kontrollimisele, mille puhul 
topelthääletamise tõenäosus on suurem,

Selgitus

Vaata vastavaid muudatusettepanekuid 14 ja 19.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikkel 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

1 a) Artikkel 3 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 3

Isikul, kes kontrollpäeval:

a) on liidu kodanik asutamislepingu 
artikli 17 lõike 1 tähenduses;
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b) ei ole elukohaliikmesriigi kodanik, aga 
vastab seoses valimis- ja 
kandideerimisõigusega samadele 
tingimustele, mida see riik seadusega 
kehtestab oma kodanike suhtes,

on õigus elukohaliikmesriigis valida ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi 
valimistel, kui vastavalt artiklitele 6 ja 7 ei 
ole elukohaliikmesriik temal nende 
õiguste kasutamist takistanud.
Kui elukohaliikmesriigi kodanike 
kandideerimise puhul eeldatakse, et nad 
on olnud kodanikud teatava 
miinimumperioodi jooksul, loetakse liidu 
kodanikud, kes sama pika perioodi 
jooksul on olnud ühe liikmesriigi 
kodanikud, sellele tingimusele 
vastavateks.”

Selgitus

ELi kodaniku õigus valida ja kandideerida elukohaliikmesriigid peab ühtima 
elukohaliikmesriigi kodanike õigustega. Muudatusettepanek asendab sõnad „kui vastavalt 
artiklitele 6 ja 7 ei ole temalt neid õigusi ära võetud” sõnadega „kui vastavalt artiklitele 6 ja 
7 ei ole elukohaliikmesriik temal nende õiguste kasutamist takistanud” sooviga näidata, et see 
ei pruugi olla automaatne. Igasugune valimisõiguste äravõtmine peab põhinema 
elukohaliikmesriigi pädeva asutuse individuaalsel otsusel ning olema kooskõlas siseriiklike 
õigusnormidega.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 1 B (uus)

Artikli 4 lõige 2 (direktiiv 93/109/EÜ)

1 b) Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Ühenduse valijad võivad kandideerida 
samadel valimistel enam kui ühes 
liikmesriigis, kui elukohaliikmesriigi 
seadus seda võimalust oma kodanike 
puhul ei välista ja ühenduse valija vastab 
teise asjaomase liikmesriigi seaduses ette 
nähtud kandideerimisõigusega seotud 
tingimustele.”
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Selgitus

1976. aasta akt välistab selgesõnaliselt topelthääletamise, kuid ei välista 
topeltkandideerimist. Vastavalt kohaldatavale esmastele õigusaktidele on 
topeltkandideerimise lubamine asjaomase liikmesriigi otsustada.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT -A (uus)

Artikli 6 lõige 1 (direktiiv 93/109/EÜ)

(-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Elukohaliikmesriik võib sätestada, et 
liidu kodanikel, kellelt on 
kandideerimisõigus päritoluliikmesriigi 
siseriikliku seaduse alusel mõne tsiviil-
või kriminaalõigusliku üksikotsusega ära 
võetud, takistatakse selle õiguse 
kasutamist elukohaliikmesriigis Euroopa 
Parlamendi valimistel, kui nimetatud riigi 
siseriikliku seaduse alusel oleks neilt see 
õigus ära võetud sama väärteo eest ja 
samal viisil.”

Selgitus

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.
The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT A
Artikli 6 lõige 2 (direktiiv 93/109/EÜ)

2. Elukohaliikmesriik kontrollib, kas liidu 
kodanikelt, kes on avaldanud soovi 
kasutada seal oma kandideerimisõigust, ei 
ole kõnealust õigust päritoluliikmesriigis 

2. Elukohaliikmesriik võib kontrollida, kas 
liidu kodanikelt, kes on avaldanud soovi 
kasutada seal oma kandideerimisõigust, ei 
ole kõnealust õigust päritoluliikmesriigis 
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mõne tsiviil- või kriminaalõigusliku 
üksikotsusega ära võetud.

.

mõne tsiviil- või kriminaalõigusliku 
üksikotsusega ära võetud.

Selgitus

Elukohaliikmesriigil peaks olema õigus oma äranägemisel kontrollida, kas kandidaadilt on 
tema päritoluliikmesriigis kandideerimisõigus ära võetud.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT B
Artikli 6 lõige 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

3. Käesoleva artikli lõike 2 rakendamiseks 
teavitab elukohaliikmesriik 
päritoluliikmesriiki artikli 10 lõikes 1 
nimetatud avaldusest. Sel eesmärgil 
antakse päritoluliikmesriigist asjakohane ja 
tavaliselt kättesaadav teave õigeaegselt ja 
sobival viisil; niisugune teave võib 
sisaldada üksnes üksikasju, mis on 
tingimata vajalikud käesoleva artikli 
rakendamiseks ja mida võib kasutada ainult 
sellel eesmärgil. Kui antud teave lükkab 
avalduse sisu ümber, võtab 
elukohaliikmesriik asjakohased meetmed, 
et mitte lubada kõnealusel isikul 
kandideerida.

3. Käesoleva artikli lõike 2 rakendamiseks 
võib elukohaliikmesriik päritoluliikmesriiki 
teavitada artikli 10 lõikes 1 nimetatud 
avaldusest. Sel eesmärgil antakse 
päritoluliikmesriigist asjakohane ja 
tavaliselt kättesaadav teave õigeaegselt ja 
sobival viisil; niisugune teave võib 
sisaldada üksnes üksikasju, mis on 
tingimata vajalikud käesoleva artikli 
rakendamiseks ja mida võib kasutada ainult 
sellel eesmärgil.

Selgitus

Elukohaliikmesriigil peaks olema õigus otsustada, kas teavitada päritoluliikmesriiki 
kandidaadi ametlikust avaldusest ning otsustada, milliseid tagajärjed ebatäpsustega 
kaasnevad.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikkel 7 (direktiiv 93/109/EÜ)

2 a) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 7

1. Elukohaliikmesriik võib sätestada, et 
liidu kodanikel, kellelt on õigus hääletada 
päritoluliikmesriigi siseriikliku seaduse 



PE 386.572v01-00 14/21 PR\661943ET.doc

ET

alusel mõne tsiviil- või kriminaalõigusliku 
üksikotsusega ära võetud, takistatakse 
selle õiguse kasutamist 
elukohaliikmesriigis Euroopa Parlamendi 
valimistel, kui neilt oleks see õigus võetud 
ära selle riigi siseriikliku seaduse alusel 
sama väärteo eest ja samal viisil.
2. Käesoleva artikli lõike 1 rakendamiseks 
võib elukohaliikmesriik 
päritoluliikmesriiki teavitada artikli 9 
lõikes 2 nimetatud avaldusest. Sel 
eesmärgil antakse päritoluliikmesriigist 
asjakohane ja tavaliselt kättesaadav teave 
õigeaegselt ja sobival viisil; niisugune 
teave võib sisaldada üksnes üksikasju, mis 
on tingimata vajalikud käesoleva artikli 
rakendamiseks ja mida võib kasutada 
ainult sellel eesmärgil.
3. Päritoluliikmesriik võib õigeaegselt ja 
sobival viisil esitada elukohaliikmesriigile 
igasugust käesoleva artikli rakendamiseks 
vajalikku teavet.”

Selgitus

See muudatusettepanek võrdsustab hääletamisõiguse kandideerimisõigusega ning selle 
põhjendus on sama, mis muudatusettepanekul 15.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT -A (uus)
Artikli 10 lõike 1 punkt b (direktiiv 93/109/EÜ)

(-a) lõike 1 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„(b )vajaduse korral, et ta ei kandideeri 
Euroopa Parlamenti mõnes teises 
liikmesriigis, ja”

Selgitus

Kui topeltkandideerimist enam direktiivist välja ei jäeta, tuleb seda käsitleda läbipaistval 
viisil.
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Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT A

Artikli 10 lõike 1 punkt d (direktiiv 93/109/EÜ)

(d) et temalt ei ole päritoluliikmesriigis 
kandideerimisõigust ära võetud.

välja jäetud

Selgitus

Kooskõlas eespool nimetatuga.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT C
Artikli 10 lõige 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

(c) senisest lõikest 3 saab lõige 2; (c) senisest lõikest 3 saab lõige 2 ja seda 
muudetakse järgmiselt:

„Elukohaliikmesriik võib ühenduse 
kandideerimisõigusega kodanikelt nõuda 
ka kehtiva isikut tõendava dokumendi 
esitamist. Ta võib lisaks nõuda, et 
ühenduse kodanik nimetaks kuupäeva, 
millest alates ta on liikmesriigi kodanik, ja 
teataks, kas temalt on ära võetud 
kandideerimisõigus päritoluliikmesriigis.”

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga 20.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikkel 13 (direktiiv 93/109/EÜ)

1. Elukohaliikmesriik võtab asjakohased 
meetmed tagamaks, et artikli 9 lõikes 2 ja 
artikli 10 lõikes 1 viidatud ametlikus 
avalduses esinevate ebatäpsuste suhtes, 
mille tagajärjel rikutakse käesolevast 
direktiivist tulenevaid kohustusi, 
rakendatakse tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi.

1. Elukohaliikmesriik võtab asjakohased 
meetmed tagamaks, et artikli 9 lõikes 2 ja 
artikli 10 lõikes 1 viidatud ametlikus 
avalduses esinevate ebatäpsuste suhtes 
rakendatakse tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi.
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2. Artikliga 12 sätestatud 
teavitamiskohustuse kohaselt teavitavad 
elukohaliikmesriigid valijaid ja kandidaate 
käesoleva artikli lõikega 1 ettenähtud 
karistustest.

2. Artikliga 12 sätestatud 
teavitamiskohustuse kohaselt teavitavad 
elukohaliikmesriigid valijaid ja kandidaate
käesoleva artikli lõikega 1 ettenähtud 
karistustest.

Selgitus

Komisjoni poolt esitatud sätte sõnastus jätab mulje, et direktiiv paneb liidu kodanikule otsese 
kohustuse, mis ei ole nii ega saagi olla.
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SELETUSKIRI

Komisjon on esitanud ettepaneku võtta vastu nõukogu direktiiv, et muuta 6. detsembri 1993. 
aasta direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis 
elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust valida ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel.

Ettepanek koostati pärast eelmiste valimiste, konkreetsemalt 2004. aasta valimiste, praktilise 
kogemuse hindamist (mille kohta telliti ka üksikasjalik uuring). Selle järelevalve kokkuvõte 
on esitatud komisjoni 12. detsembri 2006. aasta teatises KOM(2006) 790 lõplik koos kolme 
täiendava dokumendiga SEK(2006) 1645, 1646, 1647.

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 19 lõigu 2 alusel parlamendiga üksnes 
konsulteeritakse selle ettepaneku suhtes ja nõukogu peab otsustama ühehäälselt.

Taust

1976. aasta aktis, millega kehtestati otsesed Euroopa Parlamendi valimised, sätestatakse 
artiklis 8, et kui õigusakt ei määra teisiti, „reguleerivad valimismenetlust igas liikmesriigis 
selle siseriiklikud õigusnormid”.

Artiklis 9 öeldakse: „Esindajate valimisel Euroopa Parlamenti on igal hääletajal vaid üks 
hääl.” Kandideerimise kohta selliseid sätteid ei kehtestatud.

Euroopa Liidu lepinguga kehtestati liidu kodakondsus koos teatava valimisõigusega. Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikli 19 lõigus 2 (muudetud Euroopa Liidu lepinguga) öeldakse:

„ Ilma et see piiraks artikli 190 lõike 4 [ühtne valimismenetlus] ja selle rakendamiseks 
vastuvõetud sätete kohaldamist, on igal liidu kodanikul, kes elab liikmesriigis, mille 
kodanik ta ei ole, selles liikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel õigus valida ja 
olla valitud samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel. Seda õigust kasutatakse 
vastavalt nõukogu poolt ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga vastuvõetud üksikasjalikule korrale; nimetatud 
korras võib ette näha erandeid, kui neid õigustavad liikmesriigi eriomased 
probleemid.” (autori rõhud)

Tuleks märkida, et asutamisleping näeb ette valimisõiguse mittekodanikust elanikule mõnes 
teises liikmesriigis, kuid ei võta sellelt kodanikult ära samu õigusi tema oma liikmesriigis.
Teiste sõnadega annab asutamisleping liidu kodanikele täiesti uued kodanikuõigused, mitte ei 
asenda olemasolevaid õiguseid.

Pärast seda on kodanike valimisõigused kaasatud ka põhiõiguste hartasse ja Euroopa 
põhiseaduse lepingusse1.

  
1 Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 39 ja Euroopa põhiseaduse lepingu artikkel II-99.
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1993. aasta direktiiv

Pärast Euroopa Liidu lepingut üritati 1993. aasta õigusaktidega kehtestada üksikasjalik kord, 
et „kaotada kodakondsusnõue, mis praegu nende õiguste kasutamiseks peab enamikus 
liikmesriikides täidetud olema”1. Direktiiv 93/109/EÜ, austades subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid, jäi siseriikliku valimissüsteemi ühtlustamisel puudulikuks.
Kuigi üritati austada kodaniku vabadust valida, kus oma valimisõigust kasutada, otsustati 
asutamislepingut tõlgendada kitsalt, ühendades kaks konkreetset õigust, õiguse hääletada ja 
õiguse kandideerida.

Kui rääkida õigusest olla valijate registris, siis väga paljud inimesed saavad end valijaks 
registreerida rohkem kui ühes kohas erinevates elukohtades nii oma riigi siseselt kui ka teistes 
liikmesriikides. Õigusaktidega taheti tagada, et hoolimata mitmekordsest registreerimisest 
hääletab kodanik vaid ühe korra. Kandideerimise suhtes rakendati sama lähenemisviisi.

1993. aastal võeti kasutusele keeruline teabevahetussüsteem, mille kohaselt (i) kodanik, kes 
soovib valimistel osaleda, peab lisaks tavapärasele isiku ja elukoha tõendamisele esitama 
ametliku avalduse kavatsuse kohta hääletada või kandideerida vaid ühe korra, ja kui ta soovib 
kandideerida, siis ka päritoluliikmesriigi pädevate haldusasutuste tõendi selle kohta, et temalt 
ei ole kandideerimisõigust ära võetud; (ii) elukohaliikmesriigi ametiasutused peavad 
kontrollima, kas isikul on keelatud kasutada oma valimisõigusi oma päritoluliikmesriigis, 
ning igal juhul peavad nad teavitama päritoluliikmesriiki selle kodaniku identiteedist, kes on 
registreeritud elukohas valijaks ja kandideerib; ja (iii) päritoluriigi ametiasutused peavad 
tagama, et see sama isik ei hääletaks ega kandideeriks päritoluriigis.

Mõned probleemid

Praktiline kogemus näitab, et vajaliku teabevahetuse halduskord on liiga tülikas, et olla tõhus 
või operatiivne. Eriti suureks takistuseks enamikus liikmesriikides on osutunud nõue esitada 
ametlik tõend õiguse kohta kandideerida. On selgunud, et valimisseadused ja selle riiklik 
ja/või detsentraliseeritud kohalik järelevalve on EL-27s endiselt äärmiselt erinev ning 
samaväärselt oleks nende ELis kasutatavate siseriiklike tavade ühtlustamine äärmiselt 
ajamahukas, kulukas ja piirav. Konkreetsem probleem tekib pädevate asutuste tuvastamise, 
andmete vormindamise, tähtaegade puudumise ja transliteratsiooniga.

Nagu me teame, on Euroopa Parlamendi valimiste aktiivsus langenud püsivalt 1979. aasta 63 
protsendilt 2004. aastal alla 46 protsendi. Kuigi täpseid andmeid on raske kätte saada, tundub, 
et väga väike osa ELi kodanikest on end registreerinud valijaks väljaspool oma päritoluriiki.
2004. aastal kandideeris2 ainult 57 mittekodanikku. Kuid sellest hoolimata on komisjoni 
uurimus tuvastanud järkjärgulise nende inimeste arvu suurenemise, kes soovivad kasutada 
oma õigust hääletada väljaspool päritoluriiki3. Seoses 2004. aasta laienemisele järgnenud 
rahvastiku liikuvuse suurenemisega võime eeldada, et see trend jätkub.

Üks madala osaluse põhjus seniajani on see, et mittekodanikke ei julgustata – mõnel juhtumil 

  
1 Nõukogu direktiivi 93/109/EÜ neljas põhjendus.
2 Kokku 8974 kandidaadi seas.
3 Komisjoni proovarvud viitavad selle arvu kahekordistumisele aastatel 1994 kuni 2004.
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on see ka keelatud – liituma nende elukohaliikmesriigi poliitiliste erakondadega. Komisjonil 
on põhjust sellise olukorra pärast muret tunda ning parlament peaks julgustama kõiki 
täiendavaid jõupingutusi, et teavitada mittekodanikke nende valimisõigusest (direktiivi 
93/109/EÜ artikli 12 alusel). Poliitilised erakonnad peaksid võtma vastu kõiki ELi 
kodanikke, sõltumata nende rahvusest.

Euroopa tasandi poliitilistel erakondadel on eriline kohustus julgustada ELi kodanikke 
osalema aktiivselt Euroopa Liidu poliitilistes protsessides.

Kavandatavad muudatused

Olles korraldanud 2004. aasta valimiste kohta uurimuse ja laiemalt konsulteerinud, jõuab 
komisjon järeldusele, et Euroopa Parlamendi valimistel leiti väga vähe tõendeid 
topelthääletamise kohta1. Komisjon kaalus mitmeid võimalusi, kaasa arvatud praeguse 
süsteemi säilitamist, mis mõjutab negatiivselt nende inimeste arvu, kes otsustavad kasutada 
oma Euroopa Liidu kodakondsuse alusel saadud laiemat valimisõigust.

Komisjon paneb seetõttu ette mitmeid meetmeid, mille eesmärk on korda lihtsustada ning 
vähendada valimiste eest vastutavate asutuste ja isikute koormust. Komisjon teeb ettepaneku 
kärpida olemasolevat teabevahetussüsteemi, kuid säilitada isiklik avaldus mitte hääletada ega 
-kandideerida kaks korda, tugevdada järelkontrolli ja suurendada karistusi rikkumiste eest.
Kaotatakse ka ära kandidaatide kohus tõestada oma kandideerimisõigust. Raportööri 
arvamusel peaks parlament neid tehnilisi ettepanekuid reservatsioonideta tervitama.

Parlament peaks samuti tervitama kavatsust jõustada need muudatused 2009. aasta 
valimisteks, ülevaatamisklausli lisamist 2009. aasta valimiste järel ja nõuet liikmesriikidele 
teavitada komisjoni, kuidas võetakse direktiiv üle oma siseriiklikesse õigusnormidesse.
Parlament peaks nõudma, et komisjon hoiaks neid ülevõtmise arenguga täielikult kursis.

Parlamendi eesmärgid

Kuigi parlamendil pole kavandatud muudatuste tehnilise sisuga mingeid probleeme, säilib 
küsimus esmaste õigusaktide tõlgendamise kohta. Raportööri arvamusel tõlgendatakse 
ülemäära kitsalt õigust kandideerida liikmesriigis, mis ei ole päritoluriik. Probleem on eriti 
tõsine nende võimalike kandidaatide suhtes, kellel on topeltkodakondsus.

Parlamendi huvides on viia maksimumini nende inimeste arv, kes soovivad kasutada oma 
valimisõigust täies ulatuses. Ajastul, kui kodanike liikuvus üle liidu sisepiiride on suurenenud, 
on soovitav muuta valimisõigus ühise poliitilise turu ulatuses nii ülekantavaks kui võimalik.

Meenutagem, et 1976. aasta akt keelab topelthääletamise (artikkel 9), kuid see ei keela 
kandideerimist enam kui ühes valimisringkonnas. Kandideerimisküsimus jääb seega 
siseriikliku õiguse pädevusse (artikkel 8).

„Üksikasjalik kord”, mis direktiivi artikli 19 lõigus 2 ette nähakse, peaks olema hädavajalik 

  
1 Pigem võiks öelda, et nende inimeste nappus, kes oleks ühegi korra hääletanud, on suurem probleem kui oht, et 
inimesed hääletavad kaks korda (või rohkem).
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vaid selleks, et rakendada kahte silmaspeetud õigust – õigust hääletada ja kandideerida teises 
liikmesriigis. Selles sisalduvad ka korraldused liikmesriikidele, et tagada õigusakti järgimine.
Kuid nõukogu ei tohi kehtestada ELi tasandil uusi tingimusi kandideerimisõiguse 
kasutamiseks peale nende, mis on ette nähtud siseriiklike õigusnormidega.

Direktiiv 93/109 on seega ebaproportsionaalne vähemalt kolmes suhtes.

Esiteks vastavalt artikli 3 punktile b võib kodanik hääletada või kandideerida, „kui vastavalt 
artiklitele 6 ja 7 ei ole temalt neid õigusi ära võetud.” Vastavalt artiklile 7 on elukohariik 
kohustatud takistama kodanikku hääletamast kohe, kui on tõestatud, et sel isikul on need 
õigused päritoluriigis ära võetud „mõne tsiviil- või kriminaalõigusliku üksikotsusega”.
Elukohariik peab selliseid ennetavaid meetmeid kasutama hoolimata sellest, kas sel isikul 
oleks valimisõigused ära võetud vastavalt asjakohase elukohariigi siseriiklikele seadustele 
sama väärteo eest ja samal viisil. Elukohariigil pole õigust otsustada iga üksikjuhtumi puhul 
ise vastavalt oma siseriiklikele õigusnormidele. Seega on võimalik, et isikut karistatakse 
ebaõiglaselt ning teda diskrimineeritakse tema kodakondsuse alusel.

Lisaks sellele välistatakse artikli 6 lõike 1 alusel kodaniku kandideerimine, kui temalt on 
„elukoha- või päritoluliikmesriigi õiguse alusel” kandideerimisõigus ära võetud. See teine 
aspekt kutsub esile samasuguse kriitika nagu eelnevalt tõstatatud kriitika seoses 
hääletamisõigusega.

Huvitaval kombel puudutab see üldine keeld ainult Euroopa Parlamendi valimisi. Kohalike 
valimiste puhul on elukohariigil endiselt otsustamisõigus. „…võib sätestada…ei saa seda 
õigust kasutada…1”

Lõpuks, ja olles 1976. aasta aktiga ilmselgelt vastuolus, nähakse 1993. aasta direktiivi artiklis 
4 kategooriliselt ette, et: „Ükski isik ei tohi samadel valimistel kandideerida enamas kui ühes 
liikmesriigis.” Selline keeld on rangem kui vaja, tagamaks, et ELi kodanik saab kandideerida 
samadel tingimustel, mis selle elukohariigi õigusega „on kehtestatud oma kodanike suhtes” 
(artikkel 3 b). See keeld on ebaproportsionaalne, sest iga liikmesriik võib võtta seisukoha, et 
oma siseriiklike õigusnormide alusel pole neil midagi mitmekordse kandideerimise vastu.
Tõepoolest, mitmed liikmesriigid lubavad oma riigis mitmekordset kandideerimist. (Pole vist 
mõtet lisada, et kandidaat, kes osutus valituks rohkem kui ühest valimisringkonnast, peab 
tegema valiku, millist ringkonda ta parlamendis esindab.)

Lühidalt öeldes, parlament, kellega konsulteeriti selle direktiivi asjus, esitab kaks 
küsimust:

1. Miks peaks kodanik, kellelt võeti ära õigus hääletada või kandideerida ühes 
liikmesriigis, jääma automaatselt nendest samadest õigustest ilma ka teises 
liikmesriigis?

2. Miks ei võiks kandidaat kandideerida ühel ajal rohkem kui ühes liikmesriigis?

  
1 Nõukogu 1994. aasta detsembri direktiivi 94/80/EÜ (millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel 
liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja 
kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel) artikli 5 lõige 1, EÜT L 368, 31.12.1994, lk 38.
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