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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä 
vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamiseksi
(2007/2207(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston 20. syyskuuta 1976 tekemään päätökseen liitetyn säädöksen 
edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla, sellaisena 
kuin se on muutettuna1,

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa parlamentin vaalimenettelyistä ja 
erityisesti 15. heinäkuuta 1998 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin 
kokoonpanosta3,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2007 esitetyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 artiklan,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohdan sekä 189, 
190 ja 191 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 38 a artiklan ja 45 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että perustamissopimuksessa määrätään, että "parlamentti laatii esityksen 
yleisten, välittömien vaalien toimittamisesta yhdenmukaista menettelyä noudattaen 
kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti"4,

B. ottaa huomioon, että parlamentti on valittu välittömillä vaaleilla viiden vuoden välein 
vuodesta 1979 lähtien ja sen valtuudet ja vaikutusvalta ovat koko tämän ajan lisääntyneet,

                                               
1 Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on 
muutettuna neuvoston päätöksellä 93/81 (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15.) ja neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, 
Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1.).
2 EYVL C 292, 21.9.1998, s. 66 (mietintö Anastassopoulos).
3 EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (mietintö Lamassoure/Severin).
4 EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 4 kohta.
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C. ottaa huomioon, että parlamentin on määrä saada Lissabonin sopimuksen myötä erittäin 
huomattavia uusia toimivaltuuksia lainsäädännön ja talousarvion sekä komission valinnan 
ja valvonnan alalla,

D. ottaa huomioon, että jopa ilman yhdenmukaista valintamenettelyä koskevaa sopimusta 
vaalimenettelyt ovat asteittain lähentyneet erityisesti vuonna 1999 tapahtuneen 
suhteellisen edustuksen yleisen käyttöönoton sekä EU:n tason poliittisten puolueiden 
muodollisen perustamisen1 ja kaksoismandaatin poistamisen2 myötä,

E. ottaa huomioon, että Euroopan unionin kansalaisuuden käsite, joka sisällytettiin 
muodollisesti perustamissopimusjärjestykseen Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993, 
mukaan luettuna oikeus osallistua tietyin ehdoin Euroopan parlamentin vaaleihin ja 
kunnallisvaaleihin jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin omassa jäsenvaltiossa, sekä 
perusoikeuskirja, joka esiteltiin ensi kertaa Nizzassa vuonna 2000, ovat myös vaikuttaneet 
jälkikansallisen demokratian asteittaiseen kehittymiseen,

F. ottaa kuitenkin huomioon, että parlamentin tärkeän demokraattisen tehtävän nauttima 
yleinen arvonanto on edelleen vähäistä, Euroopan tason poliittiset puolueet ovat yhä 
heikkoja, vaalikampanjointi on pikemminkin kansallista kuin eurooppalaista, parlamentin 
tiedotusvälineissä saama huomio on niukkaa – ja yleinen osallistuminen 
parlamenttivaaleihin on tasaisesti laskenut 63 prosentista (vuonna 1979) 45,6 prosenttiin 
(vuonna 2004),

G. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin vaaleissa käyttämien 
järjestelmien välillä on yhä suuria eroja erityisesti parlamentin jäsenten vaalipiirien ja 
suosituimmuusvaalitavan käytön osalta,

H. ottaa huomioon, että harvat toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan asuvat EU:n kansalaiset 
äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa ja ehdolla olevien määrä on mitätön; ottaa 
huomioon, että oleskelua koskevat vaatimukset vaihtelevat jäsenvaltioittain samoin kuin 
aika, jonka kuluttua muualla EU:ssa asuvat maan kansalaiset menettävät oikeutensa 
äänestää kotimaassaan,

I. ottaa huomioon, että tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltioilla on 
merkittävästi harkintavaltaa määritellä, kuka voi äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, 
mutta ne ovat kuitenkin velvollisia kunnioittamaan EU:n lainsäädännön yleisiä periaatteita 
eivätkä ne voi kohdella samassa tilanteessa olevia EU:n kansalaisten ryhmiä eri tavoin3,

J. ottaa huomioon, että neuvosto hidastelee käsiteltäessä tätä komission ehdotusta, jolla 
pyritään helpottamaan muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan asuvien EU:n kansalaisten 
osallistumista vaaleihin; ottaa huomioon, että komission ehdotuksilla ei missään 
tapauksessa pyritä antamaan sopiville ehdokkaille mahdollisuutta olla ehdokkaina 

                                               
1 Asetus (EY) N:o 2004/2003 Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 
(EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).
2 Neuvoston päätös 2002/772/EY, Euratom, 1 artiklan 7 kohdan b alakohta.
3 Asia C-145/04 Espanja vs. Yhdistynyt kuningaskunta, Kok. 2006 (Gibraltar) ja asia C-300/04 Eman ja 
Sevinger vs. College van burgemeester en wethouders van Den Haag, Kok. 2006 (Aruba).
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useammalla kuin yhdellä kansallisella listalla samoissa vaaleissa siitä huolimatta, että tätä 
ei kielletä säädöksessä1,

K. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vaaleihin liittyy joukko muita tarkastelua 
edellyttäviä kysymyksiä, mukaan luettuna äänikynnykset, vaaleihin osallistumisen 
alaikäraja, sähköisen äänestyksen käyttö, sukupuolten tasapaino ehdokkaiden välillä, 
vähemmistökielisten yhteisöjen oikeudet, vaalien päivämäärä ja aikataulu, parlamentin 
jäsenten valtakirjojen tarkastaminen, paikkojen täyttäminen sekä parlamentin jäsenten 
edut ja koskemattomuus,

L. ottaa huomioon, että parlamenttipaikkojen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken ja 
parlamentin yleinen koko ovat olleet kriittisiä kysymyksiä kaikissa perustamissopimusten 
tarkistamista käsitelleissä hallitustenvälisissä konferensseissa (HVK) sekä kunkin uuden 
jäsenvaltion liittymisen yhteydessä,

M. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksessa muodollistetaan alenevan suhteellisuuden 
periaate parlamentin kokoonpanossa ja määrätään lisäksi, että parlamentti "koostuu 
unionin kansalaisten edustajista"2 – verrattuna parlamentin jäsenten nykyiseen 
määritelmään "yhteisöksi yhdistyneiden kansojen edustajat"3,

N. ottaa huomioon, että parlamentin aikaisempi toive joidenkin kansallisen vaalikäytännön 
epäkohtien poistamisesta ja sen keskeinen toivomus valita joukko parlamentin jäseniä 
ylikansalliselta vaalipiirilistalta, ovat jääneet suurelta osin huomiotta,

O. ottaa huomioon, että neuvosto on aikaisemmin ilmoittanut olevansa valmis tutkimaan 
parlamentin pyyntöä tarkistaa vuoden 1965 pöytäkirjaa erioikeuksista ja 
koskemattomuudesta sen jälkeen, kun jäsenten ohjesääntö on tullut voimaan4,

P. ottaa huomioon, että neuvosto on aikaisemmin ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan 
vuoden 1976 säädöksen tarkastelua5; ottaa kuitenkin huomioon, että parlamentin 
vaalimenettelyn muodollinen tarkistaminen käynnistettiin niinkin kauan sitten kuin 
vuonna 1998,

Q. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vaalijärjestelmässä on säilytettävä vapaiden ja 
oikeudenmukaisten vaalien käytäntö eikä siinä pidä rikkoa järjestelmän yleistä 
suhteellisuutta; ottaa huomioon, että uudistetun vaalilain on oltava kestävä ja 
ymmärrettävä; ottaa huomioon, että toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita on 

                                               
1 Katso 6. joulukuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, 
mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvasta äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta 
93/109/EY (EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34) ja parlamentin 26. syyskuuta 2007 antama 
lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi niille unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja 
vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston 
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta (EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 193) (mietintö Duff). 
2 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artikla (konsolidoitu toisinto).
3 EY:n perustamissopimuksen 189 artikla.
4 Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien 3. kesäkuuta 2005 antama julistus.
5 Neuvoston 22. helmikuuta 2002 antamassa julistuksessa 6151/02 päätettiin, että "tämän säädöksen säännöksiä 
olisi tarkasteltava uudelleen ennen Euroopan parlamentin toisia vaaleja, jotka järjestetään tämän vuoden 1976 
säädöksen muutoksia koskevan päätöksen voimaantulon jälkeen" – ts. ennen vuotta 2009.
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kunnioitettava täysin niin että yhdenmukaisuutta ei toteuteta pelkästään 
yhdenmukaisuuden vuoksi,

1. päättää uudistaa vaalimenettelyjään tavoitteena lisätä parlamentin suosiota kaikkialla 
unionissa, vähentää jäsenvaltioiden vaalimenettelyjen välisiä eroja ja tehdä parlamentista 
vastuunalaisempi sen edustamiin kansalaisiin nähden;

2. ehdottaa siten, että vuoden 2014 vaaleihin mennessä olisi pantava täytäntöön seuraavat 
uudistukset:

(a) kansalaisten ja Euroopan parlamentin jäsenten välisen läheisyyden lisäämiseksi 
alueelliset vaalipiirit olisi otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, joiden väkiluku 
on yli 20 miljoonaa;

(b) jäsenvaltiot voivat perustaa erityisiä vaalipiirejä turvaamaan vähemmistökielisten 
yhteisöjen tarpeet;

(c) jotta kansalaiset saadaan osallistumaan laajentamalla tarjolla olevia 
valinnanmahdollisuuksia, jäsenvaltioita vaaditaan ottamaan käyttöön 
suosituimmuusvaalitapa, jossa äänestäjät voivat valita ehdokkaan suosikkilistaltaan 
("puoliavoimet listat") eikä ainoastaan puolueiden välisiltä listoilta ("suljetut listat");

(d) kansallisilta listoilta valittavien jäsenten määrä on 750, ja jäsenvaltiokohtainen 
paikkamäärä on viidestä paikasta 95 paikkaan;

(e) parlamenttipaikkojen jäsenvaltioiden välisen jaon helpottamiseksi ja asian 
epäpolitisoimiseksi paikat jaetaan uudelleen ennen kaikkia vaaleja, jos Eurostat 
esittää tätä varten objektiiviset perusteet. Päätös tehdään asukasväestöön perustuen 
puhtaasti demografiselta pohjalta ja alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaisesti 
parlamentin ehdottamalla ja vuoden 2007 HVK:n periaatteessa hyväksymällä 
tavalla1. Paikkojen uudesta jakautumisesta ilmoitetaan vähintään 12 kuukautta ennen 
vaalikauden päättymistä;

(f) äänestäjien valinnanmahdollisuuksien laajentamiseksi, vaalikampanjoiden 
eurooppalaisen ulottuvuuden lujittamiseksi ja eurooppalaisten poliittisten puolueiden 
roolin kehittämiseksi luodaan täydentävä yhtenäinen vaalipiiri koko Euroopan 
unionin alueelle. Tältä ylikansalliselta listalta valittavien jäsenten määrä on sama 
kuin jäsenvaltioiden määrä. Ylikansallinen lista koostuu ehdokkaista, jotka ovat 
kotoisin vähintään neljänneksestä jäsenvaltioista, ja sillä vallitsee sukupuolten 
välinen tasapaino. Kukin äänestäjä voi antaa EU:n laajuiselle listalle yhden äänen 
kansalliselle tai alueelliselle listalle antamansa äänen lisäksi. Äänestäminen on 

                                               
1 HVK:n päätösasiakirjaan liitetty julistus N:o 5. Teksti kuuluu: "alenevan suhteellisuuden periaate merkitsee, 
että kunkin jäsenvaltion väkiluvun ja paikkojen määrän suhteen on vaihdeltava niiden vastaavan väkiluvun 
perusteella siten, että väkiluvultaan suuremman jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen edustaa useampia 
kansalaisia kuin väkiluvultaan pienemmän jäsenvaltion jokainen parlamentin jäsen ja päinvastoin, mutta se 
merkitsee myös sitä, että millään väkiluvultaan pienemmällä jäsenvaltiolla ei ole enempää paikkoja kuin 
väkiluvultaan suuremmalla jäsenvaltiolla".
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suosituimmuusvaalitavan mukaista "puoliavoimen" listan järjestelmän mukaisesti; 
paikat jaetaan Sainte-Laguën menetelmän mukaisesti1;

(g) ehdokkaat voivat olla samoissa vaaleissa sekä EU:n laajuisessa että kansallisessa tai 
alueellisessa vaalipiirissä; ehdokkaat, jotka asuvat virallisesti useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, ja ehdokkaat, joilla on kaksoiskansalaisuus ja jotka on 
rekisteröity kyseisiin vaaliluetteloihin, voivat olla samoissa vaaleissa ehdokkaina 
useammalla kuin yhdellä kansallisella tai alueellisella listalla;

(h) EU:n tasolle perustetaan vaaliviranomainen sääntelemään EU:n laajuiselta listalta 
suoritettavaa vaalia sekä vahvistamaan tältä listalta valittujen parlamentin jäsenten 
valtakirjat. Vaaliviranomainen koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja sen 
puheenjohtajana toimii komission edustaja;

(i) vaalien EU:n laajuisen luonteen korostamiseksi vaalipäiviksi rajataan lauantait ja 
sunnuntait;

(j) jotta äänestysprosenttia voidaan nostaa niissä jäsenvaltioissa, joissa koulujen ja 
yliopistojen lomat alkavat kesäkuussa, ja jotta vastavalitulla parlamentilla on 
enemmän aikaa valmistautua komission puheenjohtajan valintaan, vaalien ajankohtaa 
aikaistetaan kesäkuusta toukokuuhun2;

(k) Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämisen alaikäraja on 16 vuotta. Ehdokkaaksi 
asettumisen alaikäraja on 18 vuotta;

(l) parlamentti tarkastaa jäsentensä valtakirjat jäsenvaltioiden virallisesti ilmoittamien 
tulosten pohjalta (mukaan luettuna paikkojen täyttäminen) ja sillä on valtuudet 
ratkaista mahdolliset kiistat; parlamentilla on myös mahdollisuus vastustaa tilannetta, 
jossa jäsenvaltio peruuttaa mandaatin, jos kyseiset kansalliset säännökset ovat 
ristiriidassa Euroopan unionin primaarilainsäädännön kanssa;

3. päättää maksimoida sähköisten äänestystekniikoiden käytön vuoden 2014 vaaleissa, 
kunhan sähköisen äänestämisen taataan olevan sekä teknisesti että oikeudelliselta kannalta 
luotettavaa;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään helpottaa muussa 
jäsenvaltiossa kuin omassaan asuvien EU:n kansalaisten osallistumista Euroopan 
parlamentin vaaleihin uudessa kotimaassaan;

5. kehottaa jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan säännöksiään, jotka koskevat äänioikeuden 
poistamista toisessa jäsenvaltiossa asuvilta kansalaisilta kansallisten parlamenttivaalien 
yhteydessä; kannustaa samoin ajattelevia jäsenvaltioita vahvistamaan yhteisyötään 
kahdenväliseltä pohjalta omaksumalla vastavuoroiset oikeudet äänestää kansallisissa 
vaaleissa;

                                               
1 Sainte-Laguën menetelmässä käytetään jakajia 1, 3, 5, 7 jne., ja sitä käytetään Euroopan parlamentin vuoden 
2009 vaaleissa Saksassa, Latviassa ja Ruotsissa. Sillä saadaan hieman suhteellisempi tulos kuin D'Hondtin 
menetelmällä.
2 Kuten esitettiin Euroopan parlamentin 1. joulukuuta 2005 antamassa päätöslauselmassa Euroopan komission 
hyväksymistä koskevista suuntaviivoista, EUVL C 285, 22.11.2006, s. 137 (mietintö Duff).
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6. kehottaa vuoden 2009 kesäkuussa valittavaa parlamenttia Lissabonin sopimuksen 
tuolloisen aseman valossa tutkimaan, mille pohjalle parlamentin koostumuksen olisi 
perustuttava vuodesta 2014 lähtien, eli maassa asuvien kansalaisten määrään (kuten tällä 
hetkellä) vai EU:ssa asuvien tiettyä kansalaisuutta edustavien EU:n kansalaisten määrään; 

7. kehottaa komissiota esittämään neuvostolle ehdotuksia perustamissopimusten 
tarkistamiseksi näiden uudistusten edellyttämällä tavalla ja sitten ehdottamaan tarpeellisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotta uudistukset voivat tulla voimaan hyvissä ajoin ennen 
vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleja;

8. kehottaa vaaliuudistusta käsittelevää HVK:ta myös tarkistamaan vuoden 1965 pöytäkirjaa 
erioikeuksista ja koskemattomuudesta, jotta voidaan luoda yhtenäinen ja ylikansallinen 
järjestelmä Euroopan parlamentin jäseniä varten1;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

                                               
1 Euroopan parlamentin 6. heinäkuuta 2006 antama päätöslauselma erioikeuksia ja koskemattomuutta koskevan 
pöytäkirjan muuttamisesta (EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 830), jossa parlamentti vahvisti aikomuksensa käyttää 
jäsenten ohjesääntöä odotetun tarkistamisen osittaisena pohjana (Euroopan parlamentin 3. kesäkuuta 2003 
tekemä päätös Euroopan parlamentin jäsenten ohjesäännön hyväksymisestä, EYVL 68 E, 18.3.2004, s. 115).
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