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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta parandada otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete
valimist käsitlevat 20. septembri 1976. aasta akti
(2007/2207(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele lisatud akti, mis käsitleb 
otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist, ja mida on 
muudetud1;

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone parlamendi valimismenetluste kohta, eriti 15. 
juuli 1998. aasta resolutsiooni2;

– võttes arvesse oma 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi koosseisu 
kohta3;

– võttes arvesse 14. detsembril 2007. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise 
eesistujariigi järeldusi;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 39;

– võttes arvesse Lissaboni lepingut, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa 
Ühenduse asutamislepingut ning mis allkirjastati 13. detsembril 2007. aastal;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 19 lõiget 2, artikleid 189, 190 ja 
191;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 48;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust 
(A6-0000/2008),

A. arvestades asutamislepingu sätet „Euroopa Parlament koostab ettepaneku otsesteks ja 
üldisteks valimisteks ühtse menetluse kohaselt kõikides liikmesriikides või kõikidele 
liikmesriikidele ühistel põhimõtetel”4;

B. arvestades, et parlamenti on otseselt valitud iga viie aasta tagant alates 1979. aastast ning 
selle ajavahemiku jooksul on parlamendi volitused ja mõju märgatavalt kasvanud;

C. arvestades, et Lissaboni lepingu kohaselt saab parlament väga laialdased uued volitused 
õigusloome, eelarve ning komisjoni valimiste ja kontrolli valdkondades;

                                               
1 Nõukogu otsus 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1), mida on parandatud nõukogu 
otsusega 93/81 (EÜT L 33, 9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 
21.10.2002, lk 1).
2 EÜT C 292, 21.9.1998, lk 66. (Anastassopoulose raport).
3 ELT C 227 E, 4.9.2008, lk 132 (Lamassoure’i ja Severini raport).
4 EÜ asutamislepingu artikli 190 lõige 4.
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D. arvestades, et isegi ilma ühtset valimismenetlust käsitleva kokkuleppeta on 
valimissüsteemid vaatlusalusel ajavahemikul üksteisele lähenenud, eelkõige seoses 
proportsionaalsuse põhimõtte ühise vastuvõtmisega 1999. aastal, ELi tasandil erakondade 
ametliku loomisega1 ning topeltmandaadi kaotamisega2;

E. arvestades, et Euroopa Liidu kodakondsuse idee, mis võeti põhiseaduslikus korras 
ametlikult kasutusele Maastrichti lepinguga 1993. aastal ja mis hõlmab õigust osaleda 
teatavatel tingimustel Euroopa valimistel ja teiste liikmesriikide kohalikel valimistel, ning 
põhiõiguste harta, mis kuulutati välja Nice’is 2000. aastal, on samuti kaasa aidanud 
rahvusriikide järgse demokraatia järk-järgulisele arengule;

F. arvestades siiski ka seda, et Euroopa Parlamendi tähtsat demokraatlikku funktsiooni 
tunnustatakse avalikult vähe, Euroopa tasandi erakonnad on endiselt nõrgad, 
valimisvõitlus toimub ikka pigem riiklikul kui Euroopa tasandil, meediakanalid kajastavad 
parlamendi tegevust harva ning parlamendivalimistel osalemine on pidevalt langenud –
kui 1979. osales 63 % valijatest, siis 2004. aastal 45,6 %;

G. arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmete valimise süsteemid liikmesriikides lahknevad 
siiani, eelkõige parlamendiliikmete valimisringkondade ja eelishääletuse kasutuse osas;

H. arvestades, et nende ELi kodanike arv, kes elavad teistes liikmesriikides ja osalevad 
Euroopa Parlamendi valimistel, on väike, ja nende arv, kes valimistel kandideerivad, on 
olematu; arvestades, et valimisõiguse alalise elukohaga seotud nõuded on liikmesriigiti 
erinevad, samuti erineb ajavahemik, mille järel mujal ELis elavad kodanikud kaotavad 
õiguse kodumaal valida;

I. arvestades, et Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse kohaselt on liikmesriikidel 
märkimisväärne vabadus määrata kindlaks, kes võivad Euroopa Parlamendi valimistes 
osaleda, kuid siiski peavad nad järgima ELi õiguse üldpõhimõtteid ja nad ei tohi kohelda 
samas olukorras asuvaid eri kategooria ELi kodanikke erineval viisil3;

J. arvestades, et komisjoni praegune ettepanek hõlbustada valimistel osalemist nendele ELi 
kodanikele, kes elavad teistes liikmesriikides, on nõukogus seiskunud; ning arvestades, et 
komisjoni ettepanekute eesmärk ei ole võimaldada piisavalt kvalifitseeritud kandidaatidel 
kandideerida samadel valimistel rohkem kui ühes riiklikus nimekirjas, kuigi aktiga seda ei 
keelata4;

                                               
1 Määrus (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise 
eeskirjade kohta (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1).
2 Nõukogu määrus 2002/772/EÜ, Euratom, artikli 1 lõike 7 punkt b.
3 Kohtuasi C-145/04 Hispaania Kuningriik versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik [2006] (Gibraltar) 
ning kohtuasi C-300/04 Eman ja Sevinger versus College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] 
(Aruba).
4 Vt 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 (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34), ning parlamendi 26. septembri 
2007. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni 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 (ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 193) (Duffi raport).
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K. arvestades, et on ka palju muid küsimusi, mis tuleb läbi vaadata seoses Euroopa 
Parlamendi valimistega, sealhulgas osaluskünnised, valimistel osalemise miinimumvanus, 
elektroonilise hääletuse kasutamine, mees- ja naiskandidaatide tasakaal, vähemuskeelsete 
kogukondade õigused, hääletuse kuupäev ja ajakava, parlamendiliikmete volituste 
kontrollimine, vakantsete kohtade täitmine ning parlamendiliikmete privileegid ja 
immuniteedid;

L. arvestades, et parlamendikohtade jagunemine liikmesriikide vahel ja parlamendi üldine 
suurus on tõusnud teravaks küsimuseks igal asutamislepingute läbivaatamist käsitleval 
valitsustevahelisel konverentsil, nagu ka iga uue liikmesriigi ühinemisel ELiga;

M. arvestades, et Lissaboni lepinguga seadustatakse kahaneva proportsionaalsuses põhimõte 
parlamendi koosseisu puhul ning sätestatakse täiendavalt, et „Euroopa Parlament koosneb 
liidu kodanike esindajatest”1, erinevalt kehtivast määratlusest, mille kohaselt 
parlamendiliikmed on ühenduseks liitunud riikide rahvaste esindajad2;

N. arvestades, et parlament on varem väljendanud soovi kõrvaldada teatavad anomaaliad 
riikide valimistavades ning teinud ettepaneku valida teatav arv parlamendiliikmeid 
riikidevahelisest valimisnimekirjast, ja neid mõlemaid on eiratud;

O. arvestades, et nõukogu on eelnevalt kokku leppinud selles, et tutvub põhjalikult 
parlamendi taotlusega muuta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide1965. aasta 
protokolli siis, kui parlamendiliikmete põhimäärus on jõustunud3;

P. arvestades, et nõukogu on eelnevalt kokku leppinud 1976. aasta akti läbivaatamises4; 
arvestades aga, et parlamendi valimismenetluse viimane ametlik läbivaatamine algatati 
ammu, 1998. aastal;

Q. arvestades, et Euroopa Parlamendi valimisreformis tuleb järgida vabade ja õiglaste 
valimiste tava ega tohi rikkuda süsteemi üldist proportsionaalsust; ajakohastatud 
valimisseadus peab olema püsiv ja arusaadav; subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid tuleb järgida täiel määra, et ühtsust ei kehtestataks ainult ühtsuse pärast,

1. otsustab reformida oma valimismenetlust eesmärgiga suurendada parlamendi populaarsust 
liidus, vähendada liikmesriikide valimismenetluste erinevusi ning võtta endale 
esindatavate kodanike ees aruandluskohustus;

2. teeb seetõttu ettepaneku viia 2014. aasta valimisteks ellu järgmised reformid:

a) selleks et suurendada kodanike ja Euroopa Parlamendi liikmete vahelist lähedust 
viiakse kõikides liikmesriikides, mille elanikkond ületab 20 miljoni, sisse 
territoriaalsed valimisringkonnad;

                                               
1 Euroopa Liidu lepingu artikkel 14 (konsolideeritud väljaanne).
2 EÜ asutamislepingu artikkel 189.
3 Nõukogus 3. juunil 2005 kokku tulnud liikmesriikide esindajate avaldus.
4 Nõukogu 22. veebruari 2002. aasta deklaratsioon, milles otsustati, et kõnealuse akti sätted tuleb läbi vaadata 
enne Euroopa Parlamendi teiste valimiste korraldamist pärast 1976. aasta akti muudatuste jõustumist, mis 
kuuluvad käesoleva otsuse kohaldamisalasse – st enne 2009. aastat.
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b) liikmesriigid võivad luua erivalimisringkonnad, et rahuldada vähemuskeelsete 
kogukondade vajadusi;

c) selleks et kaasata kodanikke valikuvõimaluste laiendamise abil, peavad liikmesriigid 
võtma kasutusele eelishääletuse süsteemid, mille raames hääletaja võib valida nende 
eelistatud nimekirjas olevate kandidaatide (nn poolavatud nimekiri), mitte lihtsalt 
erakondade nimekirjade (nn suletud nimekirjad) vahel;

d) riiklikest nimekirjadest valitud liikmete arv on 750, alates vähimast ehk viiest 
parlamendikohast liikmesriigi kohta kuni kõige enam 95 parlamendikohani;

e) selleks et lihtsustada parlamendi liikmekohtade jagamise korda liikmesriikide vahel 
ning küsimust mitte poliitiliseks muuta, jagatakse liikmekohad kõikide valimiste eel 
uuesti ümber, kui Eurostat seda objektiivselt põhjendab; otsus tehakse alalist 
elanikkonda käsitlevate rangelt demograafiliste andmete alusel ning vastavalt 
kahaneva proportsionaalsuse põhimõttele, nagu parlament esildas ja 2007. aasta 
valitsustevaheline konverents põhimõtteliselt vastu võttis1; ümberjagamine 
kuulutatakse välja vähemalt 12 kuud enne mandaadi lõppu;

f) selleks et suurendada valijate valikuvõimalusi, tugevdada valimisvõitluse Euroopa 
mõõdet ja arendada Euroopa erakondade rolli, luuakse täiendav ühtne 
valimisringkond kogu Euroopa Liidu territooriumile. Riikidevahelisest nimekirjast 
valitud liikmete arv võrdub liikmesriikide arvuga. Riikidevahelised nimekirjad 
koosnevad vähemalt neljandikust liikmesriikidest valitud kandidaatidest ning need 
viiakse soolisse tasakaalu. Igal valijal on võimalik anda üks hääl ELi nimekirja poolt 
lisaks häälele, mille nad annavad riikliku või piirkondliku nimekirja poolt. Hääletus 
toimub eelistuse alusel kooskõlas nn poolavatud nimekirja süsteemiga ning 
liikmekohad jagatakse vastavalt Sainte-Laguë’ meetodile2;

g) Kandidaadid võivad olla samaaegselt ülesseatud nii üleliidulises kui ka riiklikus või 
piirkondlikus valimisringkonnas; kandidaadid, kes on ametlikult rohkem kui ühe 
liikmesriigi residendid ning topeltkodakondsusega kandidaadid, kes on kantud 
asjakohastesse valijate registritesse, võivad kuuluda enam kui ühte riiklikusse või 
piirkondlikusse nimekirja samadel valimistel;

h) ELi tasandil luuakse valimisamet, et reguleerida üleliidulise nimekirja alusel 
toimuvaid valimisi ning kontrollida sellest nimekirjast valitud Euroopa Parlamendi 
liikmete volitusi; valimisamet koosneb ühest esindajast igast liikmesriigist ja seda 
juhib Euroopa Komisjon;

i) kogu ELi hõlmavate valimiste olemuse rõhutamiseks piirnevad valimiste päevad 

                                               
1 Valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud avaldus nr 5. Valem on järgmine: „[I]ga liikmesriigi rahvaarvu 
ja parlamendikohtade arvu suhe peab varieeruma vastavalt rahvaarvule sellisel viisil, et suurema rahvaarvuga 
liikmesriigi parlamendiliige esindab suuremat arvu kodanikke kui väiksema rahvaarvuga liikmesriigi 
parlamendiliige ja vastupidi, kuid samas ei tohi väiksema rahvaarvuga liikmesriigil olla rohkem parlamendikohti 
kui suurema rahvaarvuga riigil”.
2 Sainte-Laguė’ meetodis kasutatakse jagajaid 1, 3, 5, 7 jne ning see võetakse kasutusele Euroopa Parlamendi 
2009. aasta valimistel Saksamaal, Lätis ja Rootsis. Tulemused on veidi proportsionaalsemad kui need, mis 
saadakse D’Hondti meetodiga.
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laupäevade ja pühapäevadega;

j) nii selleks, et ergutada valimistel osalemist liikmesriikides, kus koolide ja ülikoolide 
vaheaeg algab juunis, kui ka selleks, et anda värskelt valitud parlamendile rohkem 
aega valmistuda ette komisjoni presidendi valimisteks, viiakse valimised üle 
varasema aja peale, juunist maisse1;

k) Euroopa Parlamendi valimistel on valimisõiguslike isikute vanuse alampiir 16 aastat. 
Kandidaatide vanuse alampiir on 18 aastat;

l) parlament kontrollib oma liikmete volitusi liikmesriikide ametlikult avaldatud 
valimistulemuste alusel (sh vakantsed kohad) ning parlamendil on õigus lahendada 
kõik vaidlused; samuti on parlamendil õigus võtta meetmeid volituste äravõtmise 
vastu liikmesriigi poolt, juhul kui asjassepuutuvad siseriiklikud sätted on vastuolus 
Euroopa Liidu esmaste õigusaktidega;

3. on otsustanud maksimeerida elektroonilise hääletuse kasutamist 2014. aasta valimistel, kui 
see on garanteeritult usaldusväärne nii tehnilisest kui ka õiguslikust seisukohast;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et aidata mõnes teises 
liikmesriigis elavatel ELi kodanikel osaleda Euroopa valimistel nende uuel kodumaal;

5. teeb liikmesriikidele ettepaneku ühtlustada määrused, mis käsitlevad valimisõiguse 
äravõtmist teises liikmesriigis elavatelt kodanikelt riikide parlamentide valimiste korral; 
julgustab sarnaselt mõtlevaid liikmesriike tõhustama kahepoolset koostööd ja võtma vastu 
seadusi, mis annavad õiguse osaleda mõlema riigi parlamentide valimistel;

6. ergutab 2009. aasta juunis valitavat parlamenti kaaluma Lissaboni lepingu selleaegse 
staatusega seoses, kas parlamendi koosseisu aluseks peaks alates 2014. aastast olema 
alaline elanikkond (nagu praegu) või hoopis ELis alaliselt elavate teatava kodakondsusega 
ELi kodanike arv;

7. nõuab, et komisjon esitaks nõukogule ettepaneku muuta nimetatud reformide 
läbiviimiseks vajalikke aluslepinguid ning seejärel teeks ettepaneku jõustada reformideks 
vajalikud rakendusmeetmed varakult enne Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisi;

8. nõuab tungivalt, et valimisreformi käsitlev valitsustevaheline konverents muudaks 1965. 
aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli, seades eesmärgiks 
kehtestada Euroopa Parlamendi liikmetele ühtne riigiülene režiim2;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

                                               
1 Esildatud Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2005. aasta resolutsioonis Euroopa Komisjoni heakskiitmise 
suuniste kohta, ELT C 285, 22.11.2006, lk 137 (Duffi raport).
2 Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta resolutsioon privileegide ja immuniteetide protokolli muutmise kohta 
(ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 830), milles parlament kinnitas oma kavatsust kasutada parlamendiliikmete 
põhimäärust kavandatava muutmise osalise alusena (Euroopa Parlamendi 3. juuni 2003. aasta otsus Euroopa 
Parlamendi liikmete põhimääruse vastuvõtmise kohta, ELT C 68 E, 18.3.2004, lk 115).
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