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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),

sekä katsovat seuraavaa:

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).
4 190 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 
useammalla kuin yhdellä kansallisella listalla samoissa vaaleissa siitä huolimatta, että tätä 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 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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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 edustajista2" – verrattuna parlamentin jäsenten nykyiseen 
määritelmään "yhteisöksi yhdistyneiden kansojen edustajat3",

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 Ks. neuvoston direktiivi 93/109/EY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1993, niille unionin kansalaisille, jotka 
asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja 
vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, ja 26 päivänä syyskuuta 2007 annettu Euroopan 
parlamentin päätöslauselma 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 sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin sopimuksella 
(konsolidoitu versio).
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 
suosituimmuusvaalitavan mukaista "puoliavoimen" listan järjestelmän mukaisesti; 

                                               
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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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, komission ja 
parlamentin edustajasta;

(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 se on ristiriidassa Euroopan unionin 
säännöksen tai oikeuden 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 E, 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. pyytää komissiota toimittamaan neuvostolle ehdotuksia perustamissopimusten 
muuttamiseksi siten, että nämä uudistukset voidaan toteuttaa; aikoo sittemmin ehdottaa 
täytäntöönpanotoimia, joita tarvitaan uudistusten voimaantuloon 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 parlamenteille ja hallituksille.

                                               
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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Luonnos neuvoston päätökseksi säännöksistä edustajien valitsemisesta 
Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 

annetun säädöksen muuttamiseksi

NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 190 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 108 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin tekemän ehdotuksen,

ottaa huomioon parlamentin puoltavan lausunnon,

aikoo panna täytäntöön vaalimenettelyä koskevat perustamissopimuksen määräykset,

on hyväksynyt tähän päätökseen liitetyt määräykset ja suosittelee jäsenvaltioille niiden 
hyväksymistä valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Tämä päätös ja siihen liitetty sopimus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille tähän päätökseen 
liitettyjen säännösten hyväksymisen edellyttämän valtiosääntöoikeudellisen menettelyn 
loppuunsaattamisesta.

Nämä muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, 
kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän päätöksen määräykset valtiosääntöjensä asettamien 
vaatimusten mukaisesti. 
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LIITE I – Säädösehdotus, jolla muutetaan neuvoston 20. syyskuuta 1976 
tekemään päätökseen liitettyä säädöstä edustajien valitsemisesta Euroopan 

parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla (vuoden 1976 vaalisäädös)1

Tarkistus 1

1976 vaalisäädös
1 artikla – 1 kohta

1976 vaalisäädös Tarkistus

1. Kussakin jäsenvaltiossa Euroopan 
parlamentin jäsenet valitaan listojen tai 
siirtoäänestyksen perusteella suhteellista 
vaalitapaa noudattaen.

1. Euroopan parlamentin jäsenet valitaan 
listojen tai siirtoäänestyksen perusteella 
suhteellista vaalitapaa noudattaen.

Or. en

Tarkistus 2

1976 vaalisäädös
1 artikla – 2 kohta

1976 vaalisäädös Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat sallia 
etusijaäänestyksen itse määräämiensä 
menettelytapojen mukaisesti.

2. Hyväksyttävien listajärjestelmien on 
oltava puoliavoimia, jolloin äänestäjät 
voivat valita ehdokkaita haluamaltaan 
listalta.

Or. en

                                               
1 Tähän asiakirjaan sisältyvät tarkistukset perustuvat Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön toteuttamaan 
konsolidointiin edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetusta 
säädöksestä (EYVL L 278, 8.10.1976, s.5), sellaisena kuin se on muutettuna edustajien valitsemisesta Euroopan 
parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta annetulla päätöksellä 93/81/ 
Euratom, EHTY, ETY, joka on liitetty 20. syyskuuta 1976 annettuun neuvoston päätökseen 76/787/EHTY, ETY, 
Euratom (EYVL L 33, 9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätökseen 2002/772/EY, Euratom, annettu 25. kesäkuuta 
2002 ja 23. syyskuuta 2002 (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).  Tämä konsolidointi poikkeaa Euroopan unionin 
julkaisutoimiston tuottamasta konsolidoidusta versiosta (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) kahdessa 
suhteessa: sen 6 artiklan 1 kohtaan on sisällytetty luetelmakohta " - alueiden komitean jäsen", joka on seurausta 
Amsterdamin sopimuksen 5 artiklasta (EYVL L 340, 10.11.1997) ja sen numerointi on tehty uudelleen 
neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 3

1976 vaalisäädös
2 artikla

1976 vaalisäädös Tarkistus

2 artikla 2 artikla

Jäsenvaltioiden kansalliset erityistilanteet 
huomioon ottaen ja vaikuttamatta yleisesti 
vaalitavan suhteellisuuteen jäsenvaltiot 
voivat perustaa vaalipiirejä Euroopan 
parlamentin vaaleja varten tai jakaa 
vaalialueen muulla tavoin alaryhmiin.

1. jäsenvaltiot voivat perustaa vaalipiirejä 
Euroopan parlamentin vaaleja varten 
alueellisin tai kielellisin perustein.  

2. Asukasluvultaan yli 20 miljoonan 
asukkaan jäsenvaltiot voivat jakaa 
vaalialueen useisiin alueellisiin 
vaalipiireihin.
3. Vaalipiirien perustaminen ei saa 
vaikuttaa vaalijärjestelmän yleiseen 
suhteellisuuteen.

Or. en

Tarkistus 4

1976 vaalisäädös
2 a artikla (uusi)

1976 vaalisäädös Tarkistus

2 a artikla
1. Edellä 2 artiklan määräysten 
mukaisesti valittavien parlamentin 
jäsenten lukumäärä on 750. Edustus on 
alenevasti suhteellinen siten, että 
vähimmäismäärä on viisi jäsentä 
jäsenvaltiota kohden. Jäsenvaltio voi 
saada enintään 95 paikkaa.
2. Jäsenvaltioiden välillä paikat jaetaan 
alenevan suhteellisuuden periaatteen 
mukaisesti siten, että kunkin jäsenvaltion 
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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.
3. Näiden paikkojen jakamista 
jäsenvaltioiden kesken tarkastellaan 
uudelleen parlamentin kullakin 
istuntokaudella. Neuvosto hyväksyy 
komission ehdotuksesta ja parlamentin 
suostumuksella päätöksen uuden 
parlamentin kokoonpanosta. Päätös 
tehdään viimeistään kaksitoista kuukautta 
ennen vaalikauden loppua.

Or. en

Tarkistus 5

1976 vaalisäädös
2 b artikla (uusi)

1976 vaalisäädös Tarkistus

2 b artikla
1. Unionin koko alueesta muodostetaan 
lisäksi yksi lisävaalipiiri, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 2 a artiklan 
soveltamista.
2. Tämän artiklan määräysten mukaisesti
valittavien jäsenten määrä on sama kuin 
jäsenvaltioiden määrä.
3. Euroopan unionin vaalipiirin 
vaalimenettelyn toimeenpanoa ja 
valvomista varten perustetaan 
vaaliviranomainen.  Vaaliviranomaiseen 
kuuluu yksi edustaja Euroopan 
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parlamentista, yksi komissiosta ja yksi 
kustakin jäsenvaltiosta.
4. Eurooppalaisten poliittisten puolueiden 
EU:n laajuiset listat ovat vaalikelpoisia 
vain, jos:
(a) jos siihen kuuluu ehdokkaita 
vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita, ja 
(b) jos lista on sukupuolten suhteen 
tasapainoinen. 
5. Kullakin äänestäjällä on yksi 
ylimääräinen ääni, jonka voi antaa 
haluamalleen ehdokkaalle EU:n 
laajuiselta listalta. Paikat jaetaan Sainte-
Laguën menetelmällä. 
6. Yksityiskohtaisista järjestelyistä 
Euroopan unionin vaalipiirin vaalin 
suhteen, mukaan lukien toimivaltuuksien 
myöntämisestä vaaliviranomaiselle, 
säädetään 14 artiklan mukaisesti 
hyväksyttävien täytäntöönpanotoimien 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 6

1976 vaalisäädös
3 artikla

1976 vaalisäädös Tarkistus

3 artikla 3 artikla
Jäsenvaltiot voivat asettaa äänikynnyksen 
paikkojen jakamista varten. Kynnys saa 
olla kansallisella tasolla enintään 5 
prosenttia annetuista äänistä.

1. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
äänikynnyksen kansallisissa, alueellisissa 
tai kielellisissä vaalipiireissä tapahtuvaa
paikkojen jakamista varten Kynnys saa olla 
kansallisella tasolla enintään 5 prosenttia 
annetuista äänistä.

2. EU:n laajuisen vaalipiirin paikkojen 
jakamisen yhteydessä ei ole äänikynnystä.

Or. en
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Tarkistus 7

1976 vaalisäädös
4 artikla

1976 vaalisäädös Tarkistus

4 artikla 4 artikla

Kukin jäsenvaltio voi asettaa ylärajan 
ehdokkaiden 
vaalikampanjakustannuksille.

Jäsenvaltiot ja vaaliviranomainen 
asettavat ylärajan ehdokkaiden ja 
puolueiden vaalikampanjakustannuksille.

Or. en

Tarkistus 8

1976 vaalisäädös
5 artikla

1976 vaalisäädös Tarkistus

5 artikla 5 artikla

1. Viisivuotiskausi, joksi Euroopan 
parlamentin jäsenet on valittu, alkaa, kun 
kulloistenkin vaalien jälkeen pidettävä 
ensimmäinen istunto julistetaan alkaneeksi.

1. Viisivuotiskausi, joksi Euroopan 
parlamentin jäsenet on valittu, alkaa, kun 
kulloistenkin vaalien jälkeen pidettävä 
ensimmäinen istunto julistetaan alkaneeksi.

Sitä pidennetään tai lyhennetään 11 
artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
määräysten mukaisesti.

Sitä pidennetään tai lyhennetään 11 
artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
määräysten mukaisesti.

2. Kunkin Euroopan parlamentin jäsenen 
toimikausi alkaa ja päättyy samaan aikaan 
kuin 1 kohdassa tarkoitettu kausi.

2. Kunkin Euroopan parlamentin jäsenen 
toimikausi alkaa ja päättyy samaan aikaan 
kuin 1 kohdassa tarkoitettu kausi.

Or. en

Tarkistus 9

1976 vaalisäädös
6 artikla
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1976 vaalisäädös Tarkistus

6 artikla 6 artikla
1. Euroopan parlamentin jäsenet
äänestävät yksilöllisesti ja 
henkilökohtaisesti. Heitä eivät sido 
mitkään ohjeet eikä heidän 
edustajantoimensa ole sidottu 
toimintaohjeisiin.

Euroopan parlamentin jäsenillä on heille 
jäsenten ohjesäännössä ja Euroopan 
yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 
tehdyn pöytäkirjan mukaiset oikeudet ja 
velvollisuudet.

2. Euroopan parlamentin jäsenet 
nauttivat niitä erioikeuksia ja vapauksia, 
joita heihin sovelletaan Euroopan 
yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8 
päivänä huhtikuuta 1965 tehdyn 
pöytäkirjan nojalla.

Or. en

Tarkistus 10

1976 vaalisäädös
7 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

1976 vaalisäädös Tarkistus

– kansallisen tai alueellisen parlamentin 
jäsen,

Or. en

Tarkistus 11

1976 vaalisäädös
7 artikla – 2 kohta

1976 vaalisäädös Tarkistus

2. Vuoden 2004 Euroopan parlamentin 
vaaleista alkaen Euroopan parlamentin 
jäsenyys on yhteensopimaton kansallisen 
kansanedustuslaitoksen jäsenyyden 
kanssa.

Poistetaan.

Tästä säännöstä poiketen ja rajoittamatta 
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3 kohdan säännösten soveltamista:
– Irlannin kansallisen 
kansanedustuslaitoksen jäsenet, jotka 
valitaan Irlannin kansanedustuslaitoksen 
vaalien jälkeen pidetyissä vaaleissa 
Euroopan parlamenttiin, voivat 
samanaikaisesti olla jäseninä 
kummassakin niihin Irlannin kansallisen 
kansanedustuslaitoksen vaaleihin saakka, 
joiden toimitusajankohtana tämän 
kohdan ensimmäinen alakohta on 
voimassa,
– Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansallisen kansanedustuslaitoksen 
jäsenet, jotka ovat myös Euroopan 
parlamentin jäseniä vuonna 2004 
järjestettäviä Euroopan parlamentin 
vaaleja edeltävänä viisivuotiskautena, 
voivat samanaikaisesti olla jäseninä 
kummassakin niihin vuonna 2009 
järjestettäviin Euroopan parlamentin 
vaaleihin saakka, joiden 
toimitusajankohtana tämän kohdan 
ensimmäinen alakohta on voimassa.

Or. en

Tarkistus 12

1976 vaalisäädös
7 artikla – 4 kohta

1976 vaalisäädös Tarkistus

4. Niiden Euroopan parlamentin jäsenien 
tilalle, joihin 5 artiklassa tarkoitetun 
viisivuotiskauden aikana sovelletaan 1, 2 ja 
3 kohdan määräyksiä, nimitetään uudet 
jäsenet 13 artiklan määräysten mukaisesti.

4. Niiden Euroopan parlamentin jäsenien 
tilalle, joihin 5 artiklassa tarkoitetun 
viisivuotiskauden aikana sovelletaan 1 tai 2 
kohdan määräyksiä, nimitetään uudet 
jäsenet 13 artiklan määräysten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 13

1976 vaalisäädös
9 a artikla (uusi)

1976 vaalisäädös Tarkistus

9 a artikla
Äänioikeusikäraja Euroopan parlamentin 
vaaleissa on 16 vuotta.
Vaalikelpoisuusikäraja Euroopan 
parlamentin vaaleissa on 18 vuotta.

Or. en

Tarkistus 14

1976 vaalisäädös
9 b artikla (uusi)

1976 vaalisäädös Tarkistus

9 b artikla
Ehdokkaat voivat samoissa vaaleissa olla 
ehdolla sekä EU:n laajuisella 
ehdokaslistalla että yhden tai useamman 
jäsenvaltion listoilla.

Or. en

Tarkistus 15

1976 vaalisäädös
10 artikla – 1 kohta

1976 vaalisäädös Tarkistus

1. Euroopan parlamentin vaalit pidetään 
kunkin jäsenvaltion vahvistamana 
päivänä ja ajankohtana, joka on 
jokaisessa jäsenvaltiossa saman, 
torstaiaamuna alkavan ja sitä seuraavana 
sunnuntaina päättyvän ajanjakson 

1. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 
toukokuun aikana lauantaina ja 
sunnuntaina.
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aikana.

Or. en

Tarkistus 16

1976 vaalisäädös
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

1976 vaalisäädös Tarkistus

Jos vaalien toimittaminen yhteisössä 
kyseisenä ajanjaksona osoittautuu 
mahdottomaksi, neuvosto määrää 
yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan vähintään vuotta ennen 5 
artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden 
päättymistä toisen ajanjakson, joka voi olla 
aikaisintaan kaksi kuukautta ennen 
edellisen alakohdan määräysten mukaisesti 
määrättyä ajanjaksoa ja myöhäisintään 
yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 17

1976 vaalisäädös
12 artikla

1976 vaalisäädös Tarkistus

12 artikla 12 artikla

Euroopan parlamentti tarkastaa Euroopan
parlamentin jäsenten valtuudet. Tätä 
varten se merkitsee tiedoksi
jäsenvaltioiden virallisesti julkistamat 
tulokset ja ratkaisee tämän säädöksen 
määräyksistä mahdollisesti johtuvat 
erimielisyydet, lukuun ottamatta niitä 
kansallisia määräyksiä, joihin 
säädöksessä viitataan.

Euroopan parlamentti tarkastaa 
parlamentin jäsenten valtuudet EU:n 
vaaliviranomaisen ja jäsenvaltioiden 
virallisesti julkistamien tulosten 
perusteella. 
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Or. en

Tarkistus 18

1976 vaalisäädös
13 artikla

1976 vaalisäädös Tarkistus

13 artikla 13 artikla

1. Euroopan parlamentin jäsenen paikka 
vapautuu, kun hänen toimikautensa päättyy 
hänen erottuaan, kuoltuaan tai kun hänen 
edustajan toimensa päättyy.

Euroopan parlamentin jäsenen paikka 
vapautuu, kun hänen toimikautensa päättyy 
hänen erottuaan, kuoltuaan tai kun hänen 
edustajan toimensa päättyy.

2. Jollei tämän säädöksen muista 
säännöksistä muuta johdu, kukin 
jäsenvaltio vahvistaa asianmukaiset 
menettelytavat mahdollisesti vapautuvan 
jäsenen paikan täyttämiseksi 5 artiklassa 
tarkoitetun viisivuotiskauden loppuun 
asti.
3. Jos Euroopan parlamentin jäsenen 
toimikausi päättyy jäsenvaltion 
lainsäädännön perusteella, noudatetaan 
toimikauden päättymisessä mainitun 
lainsäädännön säännöksiä.  
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
ilmoittavat siitä Euroopan parlamentille.
4. Kun jäsenen paikka vapautuu 
eroamisen tai kuoleman vuoksi, 
Euroopan parlamentin puhemies 
ilmoittaa siitä viipymättä kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 19

1976 vaalisäädös
13 a artikla (uusi)
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1976 vaalisäädös Tarkistus

13 a artikla
1. Jäsenvaltioissa valittujen parlamentin 
jäsenten tapauksessa, ja jollei tämän 
säädöksen muista säännöksistä muuta 
johdu, kukin jäsenvaltio vahvistaa 
asianmukaiset menettelytavat 
mahdollisesti vapautuvan jäsenen paikan 
täyttämiseksi 5 artiklassa tarkoitetun 
viisivuotiskauden loppuun asti.
2. Jos Euroopan parlamentin jäsenen 
toimikausi päättyy jäsenvaltion 
lainsäädännön perusteella, noudatetaan 
kyseisessä jäsenvaltiossa valitun jäsenen 
toimikauden päättymisessä mainitun 
lainsäädännön säännöksiä. Toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset ilmoittavat siitä 
Euroopan parlamentille.
3. Kun jäsenvaltiossa valitun jäsenen 
paikka vapautuu eroamisen tai kuoleman 
vuoksi, Euroopan parlamentin puhemies 
ilmoittaa siitä viipymättä kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

(Tällä tarkistuksella palautetaan osittain vuoden 1976 vaalisäädöksen 13 artiklan  2, 3 ja 4 
kohtien sanamuoto. Ks. 13 artiklaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 20

1976 vaalisäädös
13 b artikla (uusi)

1976 vaalisäädös Tarkistus

13 b artikla
1. Euroopan unionin vaalipiiristä 
valittujen parlamentin jäsenten 
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tapauksessa, ja jollei tämän säädöksen 
muista säännöksistä muuta johdu, 
vaaliviranomainen vahvistaa 
asianmukaiset menettelytavat 
mahdollisesti vapautuvan jäsenen paikan 
täyttämiseksi 5 artiklassa tarkoitetun 
viisivuotiskauden loppuun asti.
2. Jos Euroopan parlamentin jäsenen 
toimikausi päättyy EU:n lainsäädännön 
perusteella, noudatetaan EU:n laajuiselta 
listalta valitun jäsenen toimikauden 
päättymisessä mainitun lainsäädännön 
säännöksiä. Vaaliviranomainen ilmoittaa 
siitä Euroopan parlamentille. 
3. Kun EU:n laajuiselta listalta valitun 
jäsenen paikka vapautuu eroamisen tai 
kuoleman vuoksi, Euroopan parlamentin 
puhemies ilmoittaa siitä viipymättä 
vaaliviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 21

1976 vaalisäädös
13 c artikla (uusi)

1976 vaalisäädös Tarkistus

13 c artikla
Euroopan parlamentti ratkaisee kaikki 
kiistat, joita mahdollisesti aiheutuu tämän 
säädöksen määräyksistä ja jotka kuuluvat 
unionin oikeuden piiriin.

Or. en

Tarkistus 22

1976 vaalisäädös
14 artikla
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1976 vaalisäädös Tarkistus

14 artikla 14 artikla
Jos tämän säädöksen soveltamiseksi
osoittautuu tarpeelliseksi toteuttaa 
toimenpiteitä, neuvosto pyrittyään 
sopimukseen Euroopan parlamentin 
kanssa neuvottelukomiteassa, johon 
osallistuu neuvosto ja Euroopan 
parlamentin jäseniä, vahvistaa nämä 
toimenpiteet yksimielisesti Euroopan 
parlamentin ehdotuksesta ja komissiota 
kuultuaan.

Määräenemmistöllä toimiva neuvosto 
toteuttaa toimenpiteitä tämän säädöksen 
soveltamiseksi Euroopan parlamentin 
ehdotuksesta, komissiota kuultuaan ja 
Euroopan parlamentin suostumuksen 
saatuaan.

Or. en

Tarkistus 23

1976 vaalisäädös
15 artikla – 2 kohta

1976 vaalisäädös Tarkistus

Liitteet I ja II ovat tämän säädöksen 
erottamaton osa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24

1976 vaalisäädös
15 artikla – 2 a alakohta (uusi)

1976 vaalisäädös Tarkistus

Tämä sopimus on liittymissopimusten 
nojalla todistusvoimainen myös 
bulgarian, latvian, liettuan, maltan, 
puolan, romanian, slovakin, sloveenin, 
tšekin, unkarin ja viron kielellä 
laadittuina toisintoina.
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Or. en

Tarkistus 25

1976 vaalisäädös
LIITE I

1976 vaalisäädös Tarkistus

LIITE I Poistetaan.
Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa tämän 
säädöksen määräyksiä vain niiltä osin 
kuin ne koskevat Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa.

Or. en

Tarkistus 26

1976 vaalisäädös
LIITE II

1976 vaalisäädös Tarkistus

LIITE II Poistetaan.
Säädöksen 14 artiklaa koskeva julistus

On sovittu, että neuvottelukomiteassa 
noudatettavaan menettelyyn sovelletaan 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission 4 päivänä maaliskuuta 1975 
antamassa yhteisessä julistuksessa1

vahvistetun menettelyn 5, 6 ja 7 kohdan 
määräyksiä.

Or. en

                                               
1 EYVL C 89, 22.4.1975, s.1.
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LIITE II – Konsolidoitu toisinto 20. syyskuuta 1976 tehdyn neuvoston 
päätöksen liitteenä olevasta edustajien valitsemisesta edustajakokoukseen 
yleisillä välittömillä vaaleilla annetusta säädöksestä ja sen myöhemmistä 

muutoksista.

SÄÄDÖS1

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta
yleisillä välittömillä vaaleilla

1 artikla

1. Kussakin jäsenvaltiossa Euroopan parlamentin jäsenet valitaan listojen tai 
siirtoäänestyksen perusteella suhteellista vaalitapaa noudattaen.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia etusijaäänestyksen itse määräämiensä menettelytapojen 
mukaisesti.

3. Vaalit ovat yleiset, välittömät, vapaat ja salaiset.

2 artikla

Jäsenvaltioiden kansalliset erityistilanteet huomioon ottaen ja vaikuttamatta yleisesti 
vaalitavan suhteellisuuteen jäsenvaltiot voivat perustaa vaalipiirejä Euroopan parlamentin 
vaaleja varten tai jakaa vaalialueen muulla tavoin alaryhmiin.

3 artikla

Jäsenvaltiot voivat asettaa äänikynnyksen paikkojen jakamista varten. Kynnys saa olla 
kansallisella tasolla enintään 5 prosenttia annetuista äänistä.

4 artikla

Kukin jäsenvaltio voi asettaa ylärajan ehdokkaiden vaalikampanjakustannuksille.

5 artikla

1. Viisivuotiskausi, joksi Euroopan parlamentin jäsenet on valittu, alkaa, kun kulloistenkin 
                                               
1 Huom. Tämä asiakirja on Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön toteuttama konsolidointi edustajien 
valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetusta säädöksestä (EYVL L 278, 
8.10.1976, s.5), sellaisena kuin se on muutettuna edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, 
välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta annetulla päätöksellä 93/81/ Euratom, EHTY, ETY, joka 
on liitetty 20. syyskuuta 1976 annettuun neuvoston päätökseen 76/787/EHTY, ETY, Euratom (EYVL L 33, 
9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätökseen 2002/772/EY, Euratom, annettu 25. kesäkuuta 2002 ja 23. syyskuuta 
2002 (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).  Se poikkeaa Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottamasta 
konsolidoidusta versiosta (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) kahdessa suhteessa: sen 6 artiklan 1 kohtaan on 
sisällytetty luetelmakohta " - alueiden komitean jäsen", joka on seurausta Amsterdamin sopimuksen 5 artiklasta 
(EYVL L 340, 10.11.1997) ja sen numerointi on tehty uudelleen neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom 2 
artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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vaalien jälkeen pidettävä ensimmäinen istunto julistetaan alkaneeksi.

Sitä pidennetään tai lyhennetään 11 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan määräysten 
mukaisesti.

2. Kunkin Euroopan parlamentin jäsenen toimikausi alkaa ja päättyy samaan aikaan kuin 1 
kohdassa tarkoitettu kausi.

6 artikla

1. Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti.  Heitä eivät 
sido mitkään ohjeet eikä heidän edustajantoimensa ole sidottu toimintaohjeisiin.

2. Euroopan parlamentin jäsenet nauttivat niitä erioikeuksia ja vapauksia, joita heihin 
sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8 päivänä huhtikuuta 1965 
tehdyn pöytäkirjan nojalla.

7 artikla

1. Euroopan parlamentin jäsenen tehtävä on ristiriidassa seuraavien tehtävien kanssa:

 jäsenvaltion hallituksen jäsen,

 Euroopan yhteisöjen komission jäsen,

 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 
tuomari, julkisasiamies tai kirjaaja,

 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen,

 Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen jäsen,

 Euroopan yhteisöjen oikeusasiamies,

 Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön talous- ja sosiaalikomitean jäsen,

 alueiden komitean jäsen,

 yhteisön varojen tai pysyvän ja välittömän hallinnollisen tehtävän hoitamiseksi Euroopan 
yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusten nojalla tai 
soveltamiseksi perustettujen komiteoiden tai toimielinten jäsenet,

 Euroopan investointipankin hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tai Euroopan 
investointipankin palveluksessa oleva,

 Euroopan yhteisöjen toimielimen tai sellaiseen sidoksissa olevan erityiselimen tai 
Euroopan keskuspankin palveluksessa oleva virkamies tai toimihenkilö.
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2. Vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleista alkaen Euroopan parlamentin jäsenyys on 
yhteensopimaton kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenyyden kanssa.

Tästä säännöstä poiketen ja rajoittamatta 3 kohdan säännösten soveltamista:

 Irlannin kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenet, jotka valitaan Irlannin 
kansanedustuslaitoksen vaalien jälkeen pidetyissä vaaleissa Euroopan parlamenttiin, 
voivat samanaikaisesti olla jäseninä kummassakin niihin Irlannin kansallisen 
kansanedustuslaitoksen vaaleihin saakka, joiden toimitusajankohtana tämän kohdan 
ensimmäinen alakohta on voimassa,

 Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenet, jotka ovat myös 
Euroopan parlamentin jäseniä vuonna 2004 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja 
edeltävänä viisivuotiskautena, voivat samanaikaisesti olla jäseninä kummassakin niihin 
vuonna 2009 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin saakka, joiden 
toimitusajankohtana tämän kohdan ensimmäinen alakohta on voimassa.

3. Lisäksi kukin jäsenvaltio voi 8 artiklassa määrätyin edellytyksin laajentaa 
yhteensopimattomuussääntöjen kansallista soveltamisalaa.

4. Niiden Euroopan parlamentin jäsenien tilalle, joihin 5 artiklassa tarkoitetun 
viisivuotiskauden aikana sovelletaan 1, 2 ja 3 kohdan määräyksiä, nimitetään uudet jäsenet 13 
artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla

Jollei tämän säädöksen säännöksistä muuta johdu, vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa 
kansallisten säännösten mukaan.

Näissä kansallisissa säännöksissä voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityistilanteet, 
mutta ne eivät saa yleisesti vaikuttaa vaalitavan suhteellisuuteen.

9 artikla

Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa kullakin äänestäjällä on ainoastaan yksi ääni.

10 artikla

1. Euroopan parlamentin vaalit pidetään kunkin jäsenvaltion vahvistamana päivänä ja 
ajankohtana, joka on jokaisessa jäsenvaltiossa saman, torstaiaamuna alkavan ja sitä 
seuraavana sunnuntaina päättyvän ajanjakson aikana.

2. Jäsenvaltio voi julkistaa virallisesti vaalien tuloksen, kun vaalit ovat päättyneet siinä 
jäsenvaltiossa, jonka äänestäjät äänestävät viimeisinä 1 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona.

11 artikla
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1. Neuvosto määrää yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia kuultuaan äänestysajanjakson 
ensimmäisiä vaaleja varten.

2. Seuraavat vaalit pidetään 5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden viimeisen vuoden 
vastaavana ajanjaksona.

Jos vaalien toimittaminen yhteisössä kyseisenä ajanjaksona osoittautuu mahdottomaksi, 
neuvosto määrää yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia kuultuaan vähintään vuotta1 ennen 5 
artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden päättymistä toisen ajanjakson, joka voi olla 
aikaisintaan kaksi kuukautta ennen edellisen alakohdan määräysten mukaisesti määrättyä 
ajanjaksoa ja myöhäisintään yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen.

3. Euroopan parlamentti kokoontuu ilman erillistä kutsua ensimmäisenä tiistaina, joka 
seuraa äänestysajanjakson päättymisestä alkavan yhden kuukauden määräajan päättymistä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 196 artiklan ja 
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 109 artiklan määräysten soveltamista.

4. Toimikautensa päättävän Euroopan parlamentin toiminta päättyy, kun uusi Euroopan
parlamentti kokoontuu ensimmäisen kerran.

12 artikla

Euroopan parlamentti tarkastaa Euroopan parlamentin jäsenten valtuudet.  Tätä varten se 
merkitsee tiedoksi jäsenvaltioiden virallisesti julkistamat tulokset ja ratkaisee tämän 
säädöksen määräyksistä mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, lukuun ottamatta niitä 
kansallisia määräyksiä, joihin säädöksessä viitataan.

13 artikla

1. Euroopan parlamentin jäsenen paikka vapautuu, kun hänen toimikautensa päättyy hänen 
erottuaan, kuoltuaan tai kun hänen edustajan toimensa päättyy.

2. Jollei tämän säädöksen muista säännöksistä muuta johdu, kukin jäsenvaltio vahvistaa 
asianmukaiset menettelytavat mahdollisesti vapautuvan jäsenen paikan täyttämiseksi 5 
artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden loppuun asti.

3. Jos Euroopan parlamentin jäsenen toimikausi päättyy jäsenvaltion lainsäädännön 
perusteella, noudatetaan toimikauden päättymisessä mainitun lainsäädännön säännöksiä.  
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat siitä Euroopan parlamentille.

4. Kun jäsenen paikka vapautuu eroamisen tai kuoleman vuoksi, Euroopan parlamentin 
puhemies ilmoittaa siitä viipymättä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

14 artikla

                                               
1 Virallisessa lehdessä julkaistun päätöksen 2002/772/EY englannin- ja espanjankielisissä versioissa tämä 
ajanjakso ilmoitetaan yhden kuukauden pituiseksi.
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Jos tämän säädöksen soveltamiseksi osoittautuu tarpeelliseksi toteuttaa toimenpiteitä, 
neuvosto pyrittyään sopimukseen Euroopan parlamentin kanssa neuvottelukomiteassa, johon 
osallistuu neuvosto ja Euroopan parlamentin jäseniä, vahvistaa nämä toimenpiteet 
yksimielisesti Euroopan parlamentin ehdotuksesta ja komissiota kuultuaan.

15 artikla

Tämä säädös on laadittu englannin, espanjan, hollannin, italian, iirin, kreikan, portugalin, 
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä 
todistusvoimainen.

Liitteet I ja II ovat tämän säädöksen erottamaton osa.

16 artikla

Tämän säädöksen määräykset tulevat voimaan viimeisen päätöksessä tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

LIITE I

Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa tämän säädöksen määräyksiä vain niiltä osin kuin ne 
koskevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

LIITE II

Säädöksen 14 artiklaa koskeva julistus

On sovittu, että neuvottelukomiteassa noudatettavaan menettelyyn sovelletaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 4 päivänä maaliskuuta 1975 antamassa yhteisessä 
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julistuksessa1 vahvistetun menettelyn 5, 6 ja 7 kohdan määräyksiä. 

                                               
1 EYVL C 89, 22.4.1975, s. 1
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PERUSTELUT

Taustaa

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 kohdassa1 vahvistettiin sama määräys.

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 tarkastelemaan 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 

                                               
1 Myös Euratom-sopimuksen 108 artiklan 3 kohta. 
2 Teitgenin mietintö, Poliittisten asioiden ja ulkosuhteiden valiokunta, asiakirja Nr. 5 1954/1955 ja Résolution de 
l'Assemblée Commune, adoptée le 2 décembre 1954 relative aux pouvoirs de l'Assemblée Commune et à leur 
exercice; EHTY, virallinen lehti 11.12.1954.
3 Dehoussen mietintö, OJ, 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, EUVL C 32, 11.2.1975. 
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yhdenmukaisempi vaalijärjestelmä, jonka oletettiin olevan valmis toisiin vaaleihin mennessä. 
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 viipeen jälkeen Euroopan 
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 

                                               
1 Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom; EUVL L 278, 8.10.1976, s. 19. 
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; EUVL C 87, 
5.4.1982. Ks. oikeudellisten asioiden valiokunnan kriittinen lausunto (valmistelija D'Angelosante). 
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suosituimmuusvaalitavan mukaisesti. Siinä huomautettiin, että säännöstä voitaisiin poiketa 
erityisten 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 1984–1989 asiaa käsittelemään nimetty esittelijä Reinhold Bocklet 
koki saman kohtalon. Hänen ponnistelunsa kariutuivat brittien vastustukseen. 
Kekseliäisyydelläkään 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 

                                               
1 De Guchtin mietintö, hyväksytty 10.10.91 äänin 150 puolesta, 26 vastaan, 30 tyhjää; EYVL C 280, 28.10.1991.
2 De Guchtin mietintö, hyväksytty 10.03.93 äänin 207 puolesta, 79 vastaan, 19 tyhjää; EYVL C 115, 26.4.1993. 
3 Pohjois-Irlannissa oli sovellettu siirtoäänivaalitapaa vuodesta 1979, koska oli välttämätön 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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ole, samoin edellytyksin kuin tuon jäsenvaltion omilla kansalaisilla. Tätä oikeutta 
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 
arvoituksellinen 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 mukaisesti.4

Tämä tarkistus kuvasti parlamentin käytännöllisempää lähestymistapaa De Guchtin mietinnön 
mukaisesti. Muutos mahdollistaisi 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.

Anastassopoulosin mietintö

                                               
1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 19 artiklan 2 kohta. Maastrichtin sopimus edellytti vuoden 1976 
säädöksen tarkistamista, neuvoston päätös 93/81; EYVL L 33, 9.2.1993, s. 19.
2 Ensin 138 artiklan 2 kohta, myöhemmin 190 artiklan 2 kohta. 
3 Tällä 190 artiklan 3 kohdalla ainoastaan kodifioitiin vuoden 1976 säädöstä. 
4 Esittelijän painotus. 
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Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta nimitti välittömästi Amsterdamin 
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen parlamentin varapuhemiehen Georgios 
Anastassopoulosin vaalimenettelyä koskevan mietinnön esittelijäksi. Hänen tehtävänään oli 
tutkia, voitaisiinko uudesta ehdotuksesta sopia tarkistetun 190 artiklan 4 kohdan perusteella, 
eli tarjosivatko "kaikille jäsenvaltioille yhteiset periaatteet" paremman pohjan 
yhdenmukaisuudelle kuin "välittömien vaalien toimittaminen yhdenmukaista menettelyä 
noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa".

Anastassopoulos havaitsi, että jäsenvaltiot "ovat pitkälti yksimielisiä" monista yhteisistä 
periaatteista, myös suhteellisesta edustuksesta. Hän hylkäsi ajatuksen pyrkiä alueellisten 
vaalipiirien luomiseen yhdenmukaisella tavalla ja vaati sen sijaan niiden perustamista 
valtioissa, joissa on yli 20 miljoonaa asukasta. Hän otti esille kysymyksen, voitaisiinko osa 
paikoista – hän ehdotti kymmentä prosenttia – jakaa suhteellisesti ylikansallisilta 
(sukupuolijakaumaltaan tasapainotetuilta) listoilta vuoden 2009 vaaleista lähtien. Kansallisten 
äänikynnysten olisi jäätävä vapaavalintaisiksi. Etusijaäänestykseen olisi kannustettava 
äänestysprosentin kasvattamiseksi. Kahden parlamentin jäsenenä toimiminen kiellettäisiin. 
Hän ehdotti vaalien pitämistä kesäkuun asemesta toukokuussa (Pohjoismaiden 
kesälomakauden välttämiseksi) ja äänestysajan lyhentämistä korkeintaan kahden päivän 
mittaiseksi. Parlamentti hyväksyi kauaskantoisen Anastassopoulosin mietinnön 15. 
heinäkuuta 1998 äänin 355 puolesta, 146 vastaan ja 39 tyhjää.1

Neuvosto muutti vuonna 2002 vuoden 1976 säädöstä kodifioidakseen suhteellisen edustuksen 
käyttöönottoa kaikkialla, salliakseen siirtoäänestyksen ja etusijaäänestyksen, vahvistaakseen 
alueelliset vaalipiirit, asettaakseen korkeimmaksi äänikynnykseksi viisi prosenttia, 
poistaakseen mahdollisuuden toimia kahden parlamentin jäsenenä ja salliakseen, että 
kansallista lainsäädäntöä sovelletaan toimien päättymiseen ja vapaiden paikkojen 
täyttämiseen2. Anastassopoulosin mietinnön rohkeampia ehdotuksia ei hyväksytty 
neuvostossa3. 

Nizza, Laeken ja valmistelukunta

Parlamentti ei onnistunut saamaan esille vaalimenettelyään Nizzan hallitustenvälisessä 
konferenssissa. Sen sijaan joulukuussa 2000 HVK:n loppuvaiheita leimasi parlamentin 
paikkojen uudelleenjakoa koskeva ankara kiista. Lopulta parlamentin kokoa kaudeksi 2004-
2009 kasvatettiin 732 paikkaan tuolloisille 25 jäsenvaltiolle. Saksalle jäi edelleen 99 paikkaa, 
Ranskalle, Italialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle kullekin 78 paikkaa sekä Espanjalle ja 
Puolalle 54 paikkaa. (Myöhemmin Bulgarian ja Romanian liityttyä sovittiin paikkamääräksi 
736 vuodesta 2009 lähtien. Saksalle jäi edelleen 99 paikkaa, Ranskan, Italian ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan paikkamäärät putosivat 72 paikkaan, Espanjalle ja Puolalle jäi 50 paikkaa.)

Nizzan sopimuksella muutettiin 190 artiklan 5 kohtaa seuraavasti:

Euroopan parlamentti vahvistaa saatuaan komission lausunnon ja neuvoston 

                                               
1 EYVL C 292, 21.9.1998. Parlamentin päätöslauselma on perustelujen liitteessä I. 
2 Neuvoston 25. kesäkuuta 2002 ja 23. syyskuuta 2002 tekemä päätös edustajien valitsemisesta Euroopan 
parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta; EYVL L 283, 21.10.2002, s. 19.
3 Tarkempi kuvaus teoksessa Dr George N. Anastassopoulos: The Debate on the System of Electing the 
Members of the European Parliament, foreword by Professor Dimitris Th. Tsatsos MEP, Athens & Brussels, 
2002. 
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määräenemmistöllä antaman suostumuksen jäsentensä tehtäviä ja velvollisuuksia 
koskevat säännöt ja yleiset ehdot. Jäsenten tai entisten jäsenten verotusjärjestelmää 
koskevien sääntöjen tai ehtojen osalta edellytetään neuvostossa yksimielistä 
päätöstä.1

Lisäksi 191 artiklaan tehtiin muutos oikeusperustan luomiseksi Euroopan tason poliittisten 
puolueiden sääntöjen vahvistamista varten. Neuvostolle annettiin valtuudet laatia säännöt 
Euroopan tason poliittisten puolueiden hallinnoinnista ja rahoituksesta 
yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa. 

Samalla kun Nizzan sopimuksen aiheuttamasta pettymyksestä yritettiin toipua, joulukuussa 
2001 annettiin Laekenin julistus, jossa esitettiin useita asianmukaisia kysymyksiä Euroopan 
parlamentin tulevaisuuden roolista. "Onko Euroopan parlamentin asemaa vahvistettava? 
Laajennetaanko yhteispäätösoikeutta vai ei? Onko tarkistettava Euroopan parlamentin 
jäsenten vaalitapaa? Ovatko eurooppalaiset vaalipiirit tarpeellisia vai onko syytä pitäytyä 
kansallisesti määritellyissä vaalipiireissä? Voidaanko molemmat järjestelmät yhdistää?" Kun 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta keskusteli näistä kysymyksistä, on 
kuitenkin myönnettävä, että vaalijärjestelmä tuli tärkeysjärjestyksessä parlamentin valtuuksia 
ja sen paikkaa toimielinten välisessä tasapainossa koskevien kysymysten jälkeen2. 

Valmistelukunta ehdotti asiallisesti, että vaalijärjestelmästä olisi säädettävä neuvoston lailla 
tai puitelailla, ja että neuvosto hyväksyisi sen yksimielisesti Euroopan parlamentin 
ehdotuksen perusteella ja sen hyväksynnän saatuaan3. Parlamentin koon suhteen 
valmistelukunta ehdotti, että Eurooppa-neuvoston olisi tehtävä päätös yksimielisesti 
parlamentin ehdotuksen perusteella ja sen hyväksynnän saatuaan. Koon ylärajaksi 
vahvistettiin 736 paikkaa. "Euroopan kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen siten, 
että vähimmäismääräksi vahvistetaan neljä Euroopan parlamentin jäsentä jäsenvaltiota 
kohden."4 Lisäksi perusoikeuskirjasta tulisi velvoittava, sillä 39 artiklan mukaan jokaisella 
unionin kansalaisella on äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omilla 
kansalaisilla. 

Valmistelukunnan työtä seurannut vuosien 2003–2004 HVK ei tehnyt muutoksia 
menettelyihin, mutta mukautti olennaisen lausekkeen sanamuotoa (nyt I-20 artiklan 2 kohta) 
seuraavasti:

Euroopan parlamentti koostuu unionin kansalaisten edustajista. Edustajien määrä 
on enintään 750. Kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen siten, että 
vähimmäismäärä on kuusi jäsentä jäsenvaltiota kohden. Jäsenvaltio voi saada 
enintään 96 paikkaa.

Tämä oli melko samanlainen ehdotus kuin Saksan Maastrichtin aikoihin tekemä, mutta joka 
tuossa vaiheessa hylättiin. Perinteisen sanamuodon muutoksen – aikaisemmasta "yhteisöksi 
yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajista" siirryttiin "unionin kansalaisten edustajiin" –
merkitys oli joidenkin tarkkailijoiden mielestä kateissa. Vaikka termillä "kansat" ei olekaan 
                                               
1 Esittelijän painotus.
2 Esittelijä oli Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan jäsen (2002–2003) ja yksi parlamentin
kolmesta edustajassa vuoden 2007 HVK:ssa. 
3 Ehdotuksen sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista III-232 artikla (2003). 
4 Ehdotuksen sopimukseksi Euroopan unionin perustuslaista I-19 artiklan 2 kohta (2003).
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nykyisessä perustamissopimuksessa mitään täsmällistä oikeudellista merkitystä, muutos 
"kansalaisiin" ei ollut vahinko: EU:n kansalaisen asema korostui muuallakin 
perustuslaillisessa sopimuksessa.1 Parlamentin edustajat valmistelukunnassa ja sitä 
seuranneessa HVK:ssa olivat toiveikkaita, että muutos rohkaisisi ylikansallisen politiikan 
kehittämiseen, mikä johtaisi monikansallisen poliittisen alueen yleisempään tunnustamiseen. 
Lissabonin sopimus

Harkinta-aika ja Lissabonin sopimusta koskevat neuvottelut ovat tutumpi tarina 
lähimenneisyydestä. Vaikka vaalimenettelykysymys ei aiheuttanut ristiriitaa perussopimuksen 
uudelleen neuvotteluissa, sitä aiheutti ehdotus jakaa vuonna 2009 valittavan parlamentin 
paikat uudelleen. Parlamentti noudatti Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2007 esittämää 
pyyntöä laatia ehdotus paikkojen uudelleenjaosta. Lamassouren ja Severinin mietinnössä 
(2007) parlamentti onnistui määrittelemään vakuuttavalla tavalla, miten alenevan 
suhteellisuuden periaatetta olisi sovellettava käytännössä, eli "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".2

Yksi valtio, Italia, kuitenkin vastusti ehdotusta, joka yllä esitetyn mukaisesti antaisi sille 72 
paikkaa ja Yhdistynyt kuningaskunta saisi 73 ja Ranska 74. HVK:n viime minuuteilla päästiin 
kompromissiin, jolla nostettiin parlamentin kokoa 751 paikkaan – eli 750 ja puhemies – ja 
lisäpaikka annettiin Italialle. Tällä järjestelyllä valitettavasti rikotaan (parlamentin 
määritelmän mukaisen) alenevan suhteellisuuden periaatteen tiukkaa soveltamista, koska 
italialainen Euroopan parlamentin jäsen edustaa vuodesta 2009 lähtien vähäisempää määrää 
ihmisiä kuin hänen espanjalainen kollegansa huolimatta siitä, että Espanjan väkiluku on 
pienempi kuin Italian.3

Tästä puhdasoppisuudesta poikkeamisesta huolimatta parlamentti ja neuvosto ovat 
hyväksyneet ainakin teoriassa Lamassouren ja Severinin määritelmän alenevasta 
suhteellisuudesta, eikä sitä todennäköisesti muuteta lähitulevaisuudessa. Koska Lissabonin 
sopimus ei kuitenkaan ole vielä voimassa, vuoden 2009 vaalit käydään Nizzan sopimuksen 
perusteella (736 paikkaa ja jäsenvaltioiden paikkamäärät vaihtelevat 5 ja 99 paikan välillä). 
On kuitenkin kyseenalaista, säilyykö "750 plus 1 Italialle" -malli – tai pitäisikö sen säilyä –
hengissä vuoden 2014 parlamenttiin saakka. Paikat on joka tapauksessa jaettava uudelleen 
ennen vuotta 2014 ei ainoastaan demografisen muutoksen vaan myös mahdollisten uusien 
jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi.4

                                               
1 Varsinkin I-45 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan "Euroopan parlamentti on kansalaisten suora edustaja 
unionin tasolla" (toistettu myöhemmin Lissabonin sopimukseen sisältyvässä, Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen muuttamista koskevassa 8 a artiklan 2 kohdassa).
2 11. lokakuuta 2007 äänin 378 puolesta, 154 vastaan ja 109 tyhjää hyväksytyn Lamassouren ja Severinin 
mietinnön 6 kohta; A6-0351/2007  (EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 132).
3 Eurooppa-neuvosto vahvisti paikkojen uudelleenjakoa koskevan poliittisen sopimuksen 14. joulukuuta 2007. 
SEU:n 9 a artiklan 2 kohdassa viitattu päätös hyväksytään virallisesti Lissabonin sopimuksen tultua voimaan –
joskin, kuten pöytäkirjassa N:o 36 siirtymämääräyksistä todetaan, "hyvissä ajoin ennen vuonna 2009 pidettäviä 
Euroopan parlamentin vaaleja". 
4 Jos Kroatia liittyy EU:hun parlamentin vaalikaudella 2009–14, sen paikat lisätään väliaikaisesti 751 paikkaan 
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Parlamentin paikkoja koskevan pienen draaman jälkeen Lissabonin sopimus allekirjoitettiin 
13. joulukuuta 2007. Tarkistetun sopimuksen Euroopan unionista 9 a artikla kuuluu 
seuraavasti1:

1. Euroopan parlamentti toimii yhdessä neuvoston kanssa lainsäätäjänä ja 
budjettivallan käyttäjänä. Se huolehtii poliittisesta valvonnasta ja antaa neuvoja 
perussopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Se valitsee komission 
puheenjohtajan. 

2. Euroopan parlamentti koostuu unionin kansalaisten edustajista. Edustajia on 
puhemiehen lisäksi enintään 750. Kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen 
siten, että vähimmäismäärä on kuusi jäsentä jäsenvaltiota kohden. Jäsenvaltio voi 
saada enintään 96 paikkaa.

Eurooppa-neuvosto tekee yksimielisesti Euroopan parlamentin aloitteesta ja sen 
hyväksynnän saatuaan päätöksen, jolla määritellään Euroopan parlamentin 
kokoonpano ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja periaatteita noudattaen. 

3. Euroopan parlamentin jäsenet valitaan yleisillä, välittömillä, vapailla ja salaisilla 
vaaleilla viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

4. Euroopan parlamentti valitsee jäsentensä keskuudesta puhemiehen ja 
puhemiehistön.

Sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta 223 artikla kuuluu seuraavasti:

1. Euroopan parlamentti laatii esityksen tarvittavista säännöksistä jäsentensä 
yleisten ja välittömien vaalien toimittamiseksi yhdenmukaista menettelyä noudattaen 
kaikissa jäsenvaltioissa tai kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti. 

Neuvosto vahvistaa tarvittavat säännökset yksimielisesti erityistä 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja saatuaan Euroopan parlamentin jäsentensä 
enemmistöllä antaman hyväksynnän. Nämä säännökset tulevat voimaan, kun 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Euroopan parlamentti vahvistaa omasta aloitteestaan erityistä 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja saatuaan komission 
lausunnon ja neuvoston määräenemmistöllä antaman suostumuksen jäsentensä 
tehtäviä ja velvollisuuksia koskevat säännöt ja yleiset ehdot. Jäsenten tai entisten 
jäsenten verotusjärjestelmää koskevien sääntöjen tai ehtojen osalta edellytetään 
neuvostossa yksimielistä päätöstä. 

Huolimatta siitä, että parlamentti ei perussopimuksen uudelleenneuvotteluissa päättänyt 
painostaa yhdenmukaisen vaalimenettelyn vahvistamiseksi tai – kuten oli esitetty – erioikeus-
ja vapausjärjestelmän uudistamiseksi, muissa asioissa edistyttiin huomattavasti. Euroopan 
tason poliittisia puolueita koskevat ensimmäiset säännöt annettiin vuonna 2003, ja niitä 

                                                                                                                                                  
kuten Bulgarian ja Romanian tapauksissa tehtiin. 
1 Viittaukset Lissabonin sopimukseen ovat peräisin perussopimusten konsolidoidusta versiosta (EYVL C, 115, 
9.5.2008).
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laajennettiin koskemaan puoluepoliittisia säätiöitä vuonna 20071 Myös Euroopan parlamentin 
jäsenten asemaa koskevista säännöistä sovittiin vihdoin vuonna 2005.2

Nykyisen järjestelmän parantaminen

Tällä välin komissio palasi aiheeseen, joka liittyi sellaisten kansalaisten äänioikeuteen ja 
ehdokkuuteen, jotka asuvat toisessa jäsenvaltiossa kuin omassaan. Näiden kansalaisten määrä 
on nousussa ja on nyt noin 2 prosenttia EU:n kokonaisväestöstä. Komissio on asianmukaisesti 
huolissaan Euroopan parlamentin vaalien äänestäjämäärien jatkuvasta laskusta ja pyrkii nyt 
tarkistamaan direktiiviä 93/109 niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta 
eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja 
vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.3

Parlamentti tukee komission ehdotuksia yksinkertaistaa byrokraattisia menettelyjä, jotka 
liittyvät äänestämistä tai ehdokkuutta varten tehtävään rekisteröintiin ja siihen, miten 
jäsenvaltiot tarkastavat näiden rekisteröintien kelpoisuuden. Parlamentti ei kuitenkaan ole 
samaa mieltä vuoden 1993 lainsäädännössä vahvistetusta kiellosta, jonka mukaan sama 
ehdokas ei voi olla ehdokkaana useammassa kuin yhdessä maassa samoissa vaaleissa, ja 
pyytää neuvostoa lievittämään nykyisiä rajoituksia. Parlamentti perustaa kantansa siihen, että 
vaikka vuoden 1976 säädöksen 8 artiklalla kielletään kaksoisäänestäminen, tällaista 
nimenomaista kieltoa ei sovelleta ehdokkuuteen. Lisäksi EU:n hallintojärjestelmän 
ylikansallisen luonteen laajentaminen on jossain määrin riippuvainen potentiaalisesta 
mahdollisuudesta äänestää ehdokkaita, joiden kansalaisuus poikkeaa omasta. Parlamentti 
pyrkii myös varmistamaan, että asuinvaltion automaattisena velvollisuutena ei ole estää 
kansalaista äänestämästä, jos hän on menettänyt vaalioikeutensa toisessa valtiossa. 
Parlamentin jäsenet katsovat, että molemmissa tapauksissa asianomaisten valtioiden pitäisi 
saada päättää asiasta tapauskohtaisesti syrjinnän välttämiseksi. Jäsenet viittaavat Maastrichtin 
sopimuksen määräykseen, jonka mukaan jokaisella unionin kansalaisella on äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, samoin 
edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omilla kansalaisilla.4

Kansallisuus ja kansalaisuus

Italia esitti Lissabonin HVK:ssa vastalauseen, joka koski sille kuuluvia parlamentin paikkoja 
vuoden 2009 jälkeen. Vastalause perustui osittain väitteeseen, että uusi perussopimus 
muuttaisi parlamentin kokoonpanon perustaa väkiluvusta kansalaisiin. Kyseessä on kaksi eri 
asiaa varsinkin Italian kaltaisissa maissa, joissa ollaan oltu muita maita haluttomampia 
antamaan kansalaisoikeuksia maahanmuuttajille. Eurostatin mukaan tarkkoja lukuja on 
kuitenkin mahdotonta antaa, erityisesti nyt, kun suuret väkimäärät liikkuvat EU:n sisärajojen 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 4. marraskuuta 2003 antama asetus (EY) N:o 2004/2003 Euroopan tason 
poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä; EYVL L 297, 15.11.2003; ja asetus (EY) N:o 
1524/2007, annettu 18 joulukuuta 2007; EUVL L 343, 27.12.2007.
2 Euroopan parlamentin 28. syyskuuta 2005 tekemä päätös Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen vahvistamisesta (2005/684/EY, Euratom); EUVL L 262, 7.10.2005.
3 EYVL L 329, 30.12.1993. 
4 Duffin mietintö (A6-0267/2007) 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. Hyväksytty 26. syyskuuta 2007 (EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 193). Asia 
on edelleen auki. 
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yli. Eurostat jatkaa, että YK:n yleissopimusten mukaisesti kokonaisasukasluku on kaikkein 
luotettavin väestötieteellinen vertailukohta. Eurostat arvioi, että 94 prosenttia EU:n väestöstä 
asuu alkuperäisessä kotimaassaan, 4 prosenttia on EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia ja vain 
2 prosenttia on toisessa jäsenvaltiossa asuvia EU:n kansalaisia.

On syytä muistuttaa, että EU:n kansalaisen määritelmä on täysin riippuvainen jäsenvaltion 
kansalaisuuden saamisesta. EU:n kansalaiseksi ei voi tulla mitenkään olematta jäsenvaltion 
kansalainen. Saattaa olla valitettavaa, että lähes kaikissa jäsenvaltioissa kansalaisuuden 
saamista ja kaksoiskansalaisuuden myöntämistä koskevat menettelyt ovat vaikeutuneet 
entisestään. Ja valtiot toimivat omien etujensa mukaisesti vähät välittäen toimiensa 
seurauksista EU:n kansalaisuuden määrälle tai laadulle.

Tällaiset yksipuoliset toimet ovat hieman ristiriidassa niiden pyrkimysten kansa, joita 
parhaillaan toteutetaan EU:n perussopimusten tarkistamiseksi kansalaisten kannalta 
ymmärrettävämpään suuntaan. Euroopan unionista tehty sopimus sellaisena kuin se on 
muutettuna Lissabonin sopimuksella, on esimerkiksi hyvin selkeä EU:n kansalaisuuden 
merkityksestä:

9 artikla

Unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden 
periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat kansalaisia 
yhdenvertaisesti. Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion 
kansalaisuutta.

10 artikla

1. Unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan.

2. Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla.

(...)

EU:lla ei ole vain yhtä kansalaisuutensa määritelmää vaan 27 kansallista muunnelmaa siitä. 
EU:n 27 jäsenvaltion kansallisuuslakien valikoima on hämmentävä1. Jotkut maat myöntävät 
erityisiä erioikeuksia kolmannen maan kansalaisille, jotka kuuluvat sukulaiskansoihin, toiset 
ehdottomasti eivät. Joillakin mailla on vielä jäljellä oikeuksia entisten siirtomaiden asukkaille, 
toisilla puolestaan ei. Jäsenvaltiot soveltavat merentakaisten alueiden tai alusmaiden 
kansalaisoikeuksia monin eri tavoin. EU ei ole yrittänyt mitenkään yhdenmukaistaa näitä 
lakeja, vaikka jäsenvaltiot ovatkin monasti pyrkineet ottamaan mallia toisistaan. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että jäsenvaltioiden oikeutta asettaa omat sääntönsä 
kansalaisuuden saamiselle tai menettämiselle rajoittaa tarve noudattaa EU:n lainsäädäntöä.2
Tässä yhteydessä Espanjan äskettäinen päätös antaa kansalaisuus monille maahanmuuttajille 

                                               
1 Ks. Rainer Bauböckin, Eva Ersbøllin, Kees Groenendijkin ja Harald Waldrauchin toimittama teos Acquisition 
and Loss of Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, 
Austrian Academy of Sciences, Vienna, January 2006. 
2 Ks. esimerkiksi asia C-369/90 Micheletti, Kok. 1992, 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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kumppaneitaan kuulematta sai paljon huomiota. 

Koska kansalaisuuslait ovat hyvin erilaisia, on selvää, että mahdollisuudet saada EU:n 
kansalaisoikeudet eivät ole yhtäläisiä eri jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi jäsenvaltion 
kansalaisten, jotka asuvat pidemmän ajan toisessa jäsenvaltiossa, asema on kaukana 
yhdenmukaisesta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun on kyse äänioikeuden menetyksestä 
kotimaassa ja mahdollisuudesta – tai mahdottomuudesta – hankkia se vastaanottajamaassa1. 
Kun 27 monimutkaista vaalilakia pannaan yhteen 27 kansalaisuuslain kanssa voidaan pian 
nähdä, että unionin olisi suunnattoman epäkäytännöllistä sekä epäviisasta käynnistää 
yhdenmukaistamisohjelma2. 

Näyttää esimerkiksi siltä, että ei ole olemassa realistista mahdollisuutta laajentaa edelleen 
oikeutta osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin ja kunnallisvaaleihin koskevan EU-
lainsäädännön soveltamisalaa siten, että se voisi käsittää myös osallistumisen kansallisen ja 
alueellisen parlamentin vaaleihin. Tällainen aloite EU:n tasolla saisi varmasti niskaansa 
kansallisten parlamenttien syytteet siitä, että se olisi selvästi vastoin toissijaisuuden ja 
suhteellisuuden periaatteita. Enin mitä voidaan toivoa on, että valtiot sopivat avoimen 
koordinaatiomenetelmän käytöstä näillä aloilla. 

Lisäksi liittovaltiomielinen valtioiden ydinryhmä voi jopa yrittää tehostettua yhteistyötä 
vaalilainsäädännön alalla. Kahdenvälisten vastavuoroisten äänioikeuksien – joita Yhdistynyt 
kuningaskunta, Irlanti, Kypros ja Malta soveltavat toistensa välillä – laajentaminen voisi olla 
toinen tapa kehittää EU:n kansalaisten poliittisia oikeuksia ilman EU:n virallista väliintuloa.3
Voitaisiin myös ennakoida vaalioikeuksia koskevaa vetoomusta Lissabonin sopimuksen 
kansalaisaloitetta koskevan uuden määräyksen nojalla.4 Jos poliittinen ilmasto joskus tulee 
vastaanottavaisemmaksi EU:n kansalaisuuden poliittisen sisällön vahvistamiseksi, neuvosto 
voi joka tapauksessa aina toimia kansalaisoikeuksien soveltamisalan laajentamiseksi ilman, 
että sen pitäisi turvautua HVK:n koko arsenaaliin.5

Kuinka paljon vaalilakia sitten saadaankin lähennettyä, jäljelle jää vielä ratkaisematon 
ongelma siitä, miten Euroopan parlamentin paikat jaetaan. Onko Lissabonin sopimuksella 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 a artiklaan tehdyillä muutoksilla EU:n 
kansalaisuuden asemaan todella merkitystä tässä yhteydessä? Pitäisikö meidän laskea 
pikemminkin EU:n kansalaisia kuin maan asukkaita? Jos näin on, niin kuka tarkkaan ottaen 
on Euroopan unionin kansalainen? Vai seuraammeko me James Madisonin uskomusta, että 
tasavallassa parlamentaarinen edustus on ennemminkin syntymäoikeus kuin kansalaisen 
etuoikeus? Madisonin lähestymistavassa esitetään, että Euroopan parlamentti ei edusta 
ainoastaan de jure EU:n kansalaisia (kuten SEU:ssa virallisesti vahvistetaan), vaan se edustaa 
myös ketä tahansa muuta, joka asuu unionin alueella, myös lapsia ja ulkomaalaisia, ja sen 
velvollisuutena on pitää näistä henkilöistä huolta. Jos muut tekijät ovat ennallaan, mielestäni 

                                               
1 Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset menettävät oikeuden äänestää Yhdistyneen 
kuningaskunnan vaaleissa 15 ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. 
2 Tähän mennessä EU:n lähestymistapa on ollut aivan oikein pohjustava: ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
29. huhtikuuta 2004 antama direktiivi 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella; EYVL L 158, 30.4.2004. 
3 Tarkemman kuvan saamiseksi näistä kysymyksistä katso Jo Shaw'n teos The Transformation of Citizenship in 
the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
4 SEU:n 11 artikla. 
5 EY:n perustamissopimuksen 22 artikla. 
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tässä tapauksessa parlamentin paikkojen perinteinen jakomenetelmä kokonaisväestön 
perusteella – puuttumatta mitenkään ääntenlaskentaan neuvostossa – on oikea vaihtoehto eikä 
sitä pitäisi muuttaa. 

Uudistusehdotukset1

On selvää, että EU on jo edistynyt huomattavasti Euroopan parlamentin yhdenmukaista vaalia 
koskevien perusedellytysten vahvistamisessa, vaikka yksi yhteinen vaalilaki puuttuukin. 
Aiheen aikaisempien esittelijöiden löytämistä ongelmista monet on jo saatu tyydyttävästi 
ratkaistua, erityisesti:

 suhteellisen edustuksen muoto on vahvistettu kaikissa jäsenvaltioissa;

 oikeus toimia kahden parlamentin jäsenenä on poistettu;

 Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt on perustettu ja niitä rahoitetaan;

 Euroopan parlamentin jäseniä koskevat edellytykset ja ehdot yhdenmukaistetaan pian.

Välittömien vaalien käyttöönoton alkuvaiheessa esillä oli toinen ryhmä kysymyksiä, jotka 
saattoivat tuolloin näyttää ongelmallisilta, esimerkiksi riippumattomien ehdokkaiden 
kelpoisuus ja vaalimenojen valvonta. Kokemus on osoittanut, ettei näin ole enää. Ongelmia ei 
ole näyttänyt syntyneen siksi, että on sovellettu jäsenvaltioiden omaa päätösvaltaa ja 
vaalikäytäntöä. 

Tähän saakka saavutetusta edistymisestä huolimatta tulevassa mietinnössä pyydetään 
puuttumaan Euroopan parlamentin välittömiä vaaleja koskevan vuoden 1976 säädöksen 
tarkistamiseen. Tämä ajankohta näyttää todellakin hyvältä lisäuudistusten aloittamiseen, sillä 
on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun parlamentti viimeksi käsitteli asiaa Anastassopoulosin 
mietinnössä, ja on vielä reilut kuusi vuotta siihen, ennen kuin mikään toteuttamiskelpoinen 
vaalimenettelyn uudistus voisi tulla voimaan (vuonna 2014). 

Parlamentin merkitys ja toimivalta ovat lisääntyneet huomattavasti vuoden 1979 jälkeen. Tätä 
ei ole huomioitu vuoden 1976 säädöksen erittäin rajallisissa uudistuksissa. Jos ja kun 
Lissabonin sopimus tulee voimaan, Euroopan parlamentin jäsenten valta lisääntyy entisestään.

Parlamentti tarvitsee vaalijärjestelmän ja sisäisen organisaation, joka on suhteessa sen uusiin 
tehtäviin. Se tarvitsee ennen kaikkea tehostetun aseman yleisön silmissä, jotta siitä tulee 
uuden eurooppalaisen poliittisen alueen keskipiste, yhtenäisten poliittisten markkinoiden 
hyväksytty foorumi, joka laatii EU:n lainsäädännön ja talousarvion sekä valvoo komissiota. 
Tähän saakka poliittiseen legitiimiyteen pyrkimistä on vesittänyt vaalien äänestysprosentin 
jatkuva lasku, median puutteellinen raportointi, apaattiset poliittiset puolueet ja jopa joidenkin 
kansallisten parlamenttien piilokateus parlamentin kasvavista valtuuksista.2

Voiko vaalimenettelyn virallinen uudistus korjata nämä ongelmat? Kriteerimme uuden 
                                               
1 Esittelijä haluaa kiittää Brysselissä 25.-26. maaliskuuta 2008 pidetyn seminaarin Citizenship and Electoral 
Procedure osanottajia saamistaan virikkeistä. Seminaariesitelmänsä pitivät Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, 
Sara Hagemann & Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie ja Jo Shaw. Nämä esitelmät ja tiivistelmä 
keskusteluista on saatavilla osoitteesta: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM 
2 Ks. liite II. Kokonaisäänestysprosentti putosi vuoden 1979 vaalien 63 prosentista 45,6 prosenttiin vuonna 2004. 
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uudistusjakson aloittamiseksi olisi määriteltävä huolella. Emme pyri yhdenmukaisuuteen 
yhdenmukaisuuden vuoksi. Kansallisella tasolla havaittujen ongelmien huomioon ottamisessa 
lähestymistapamme pitäisi olla realistinen. Pakostakin asteittainen kehitys on toiminut 
vuosien ajan monien unionin perustajien 1950-luvulla ensinnä esittämien monien tavoitteiden 
viemisessä eteenpäin. Tämä uudistus ei ole todennäköisesti viimeinen, sillä vahvat 
parlamentit mukautuvat helposti muuttuviin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin oloihin. EU:n 
tapauksessa tulevan laajentumisen vauhti ja laajuus ovat iso kysymysmerkki. Tietämättä
unionin tulevaa kokoa ja muotoa olisi uhkarohkeaa yrittää määrätä tänään monikansallisen 
parlamentaarisen demokratian lopullinen kohtalo Euroopassa. 

Tiedämme ainakin tarpeeksi Euroopan tulevaisuuden vaihtoehtoisista skenaarioista 
ollaksemme varmoja, että vahvan, aktiivisen ja välittömillä vaaleilla valitun parlamentin olisi 
oltava – ja se on – sen hallintojärjestelmän ytimessä. 

Siksi jäljellä on huomattava määrä tärkeitä kysymyksiä, jotka saattaisivat – jos niihin 
puututaan tehokkaasti – parlamentin vaalit menneeseen verrattuna yhdenmukaisemmiksi 
tulevaisuudessa ja toisivat etuja yhteenkuuluvuuden, legitimiteetin, tehokkuuden ja 
moniarvoisuuden aloilla. Käytössä olevien erilaisten vaalijärjestelmien uudelleentarkastelu on 
tarpeen kaikkein ilmeisimpien eroavaisuuksien ja poikkeamien ratkaisemiseksi.

Tässä mietinnössä on ehdotettu tärkeitä uudistuksia esimerkiksi

1) velvoittamalla alueellisten vaalipiirien perustamiseen väkiluvultaan suurimmissa 
jäsenvaltioissa; on olemassa näyttöä, että mitä pienempi vaalipiiri, sitä enemmän 
äänestäjät osallistuvat vaaleihin;

2) sallimalla vaalipiirien perustamisen erityisten kieliyhteisöjen perusteella;

3) vaatimalla suosituimmuusvaalitavan käyttöönottoa puoliavoimen listajärjestelmän 
mukaisesti (äänestäjä valitsee ehdokkaita puolueen listalta, jolloin puolueen laatima 
ehdokasjärjestys on mahdollista kumota) ja kieltämällä suljetut listat (äänestäjä 
valitsee vain puolueen);1

4) vakauttamalla kansallisilta tai alueellisilta listoilta valittavien paikkojen lukumäärä 
750 paikkaan, jolloin jäsenvaltioiden paikkamäärä vaihtelisi 5 ja 95 välillä;

5) ottamalla käyttöön jokaisella vaalikaudella alenevan suhteellisuuden periaatteen 
mukaisesti toteutettavat säännölliset uudelleentarkastelut kaikkien 750 paikan 
jakautumisesta; 

6) luomalla ylikansallisen vaalipiirin pienelle määrälle lisäpaikkoja - tasapainoinen 
sukupuolijakauma ja puoliavoin suosituimmuusjärjestelmä;

7) sallimalla ehdokkaiden olla ehdolla useammalla kuin yhdellä listalla samoissa 
vaaleissa ja helpottamalla muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan asuvien EU:n 
kansalaisten äänestämismahdollisuuksia;

8) perustamalla EU:n tason vaaliviranomaisen;

                                               
1 Tässä yhteydessä vastustetaan myös avoimen listan järjestelmää, jossa voi antaa useita ääniä eri puolueiden 
ehdokkaille.
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9) supistamalla käytettävissä olevat äänestyspäivät viikonloppuun;

10) siirtämällä vaalit kesäkuusta toukokuulle;

11) yhdenmukaistamalla äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajat;

12) luomalla järjestelmän jäsenten valtakirjojen tarkastamista ja vapaiden paikkojen 
täyttämistä varten parlamentin lisääntyvien valtaoikeuksien mukaisesti;

13) luomalla yhtenäisen ja ylikansallisen järjestelmän jäsenten erioikeuksia ja vapauksia 
varten;

14) kannustamalla sähköiseen äänestykseen siirtymistä äänestäjien mobilisoimiseksi ja 
äänestämisen helpottamiseksi;

15) kannustamalla jäsenvaltioita korjaamaan äänioikeuden menettämisen kansallisissa 
vaaleissa;

16) harkitsemalla edelleen, pitäisikö parlamentin paikkajaon tilastolliseksi perustaksi 
valita asukkaiden vai kansalaisten lukumäärä.
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PERUSTELUJEN LIITE I: Päätöslauselma Euroopan parlamentin jäsenten 
vaaleja koskevan yhteiset periaatteet sisältävän vaalimenettelyesityksen 

laatimisesta (Anastassopoulusin mietintö)1

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon De Vriesin päätöslauselmaesityksen Euroopan parlamentin jäsenten 
vaalien yhtenäisestä vaalimenettelystä (B4-0723/96),

– ottaa huomioon yhtenäisestä vaalimenettelystä laatimansa mietinnöt ja erityisesti 10.
lokakuuta 19912 ja 10. maaliskuuta 19933 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon säädöksen edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, 
välittömillä vaaleilla, joka on neuvoston 20. syyskuuta 1976 tekemän päätöksen liitteenä,

– ottaa huomioon Saksan liittotasavallan hallituksen 22. lokakuuta 1996 hallitusten välisen 
konferenssin yhteydessä yhdenmukaisesta vaalimenettelystä tekemän ehdotuksen, joka oli 
keskeisiltä osiltaan sama kuin edellä mainittu 10. maaliskuuta 1993 annettu 
päätöslauselma,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 138 artiklan 3 kohdan ja siihen Amsterdamin 
sopimuksella tehdyn muutoksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 148 artiklan,

– ottaa huomioon institutionaalisten asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeusasioita ja 
kansalaisten oikeuksia käsittelevän valiokunnan lausunnon (A4-0212/1998),

A. ottaa huomioon, että Amsterdamin sopimuksessa otetaan käyttöön käsite "kaikille 
jäsenvaltioille yhteiset periaatteet", mikä noudattaa edellä mainitun parlamentin 10.
maaliskuuta 1993 antaman päätöslauselman linjaa; päätöslauselmassa ei ehdotettu 
selkeästi vaalijärjestelmän yhdenmukaistamista vaan ainoastaan yleisiä suuntaviivoja,

B. ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on esittänyt parlamentilleen 
lakiehdotuksen, jonka mukaan vuoden 1999 Euroopan parlamentin vaaleissa otetaan 
käyttöön suhteellinen alueellinen vaalitapa,

C. ottaa huomioon, että laajentumisneuvottelut johtavat todennäköisesti siihen, että Euroopan 
unioniin liittyy kymmenen uutta jäsenvaltiota,

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat pitkälti yksimielisiä tiettyjen yhteisten periaatteiden 
määrittelemisestä,

E. katsoo, että nämä periaatteet on toteutettava kansojen ja valtioiden liitossa ennen kaikkea 

                                               
1 Hyväksytty 15. heinäkuuta 1998; EYVL C 292, 21.09.98.
2 EYVL C 280, 28.10.1991, s. 141.
3 EYVL C 115, 26.4.1993, s. 121.
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kansallisella tasolla ja että kussakin jäsenvaltiossa valittujen edustajien määrän on taattava 
yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen asianmukainen edustus;

1. pitää myönteisenä hallitusten välisen konferenssin tekemää sopimusta yhteisten 
periaatteiden vahvistamisesta; on vakuuttunut siitä, että tietyt, erityisesti suhteellista 
vaalitapaa, äänikynnystä ja edustajan tehtävän kanssa ristiriidassa olevia tehtäviä koskevat 
säännökset sekä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen tähtäävät toimet, voidaan 
panna täytäntöön jo seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin mennessä; muiden 
säännösten täytäntöönpanossa on kuitenkin suotavaa edetä asteittain;

2. katsoo, että suhteellisen vaalitavan käyttöönottamisen osalta vallitsee yleinen 
yksimielisyys ja että menettely pitäisi sisällyttää eurooppalaiseen vaalijärjestelmään;

3. toteaa, että on mahdotonta luoda ns. territoriaalisten vaalipiirien järjestelmä yhtenäisellä 
tavalla ja että on tehtävä eroja kunkin jäsenvaltion väestön perusteella; korostaa kuitenkin, 
että territoriaalisten vaalipiirien järjestelmä ei saa haitata säädösesityksen 2 artiklan 
tarkoittaman suhteellisen vaalitavan periaatetta;

4. arvioi, että Euroopan poliittisen tietoisuuden kannalta ja Euroopan tason poliittisten 
puolueiden kehittyessä osa edustajanpaikoista voitaisiin jakaa suhteellisen vaalitavan 
mukaisesti jäsenvaltioiden alueen muodostaman yhden vaalipiirin puitteissa;

5. panee merkille, että äänikynnyksen vahvistamisen olisi edelleen oltava vapaaehtoista ja 
sen olisi joka tapauksessa oltava kansallisella tasolla enintään 5 prosenttia äänistä;

6. ottaa huomioon, että vaikka suosituimmuusvaalitapa edistää kansalaisten osallistumista, 
sen käyttöönoton on edelleen oltava kunkin jäsenvaltion harkinnassa;

7. katsoo, että Euroopan parlamentin vaalilistoissa tavoitteena on oltava naisten ja miesten 
tasapuolinen edustus ja että on ensisijaisesti poliittisten puolueiden tehtävä panna tämä 
tavoite täytäntöön;

8. ehdottaa, että Euroopan parlamentin vaalit pidetään toukokuussa; tällä edistetään 
äänestysvilkkautta ja vältetään koulujen kesälomakausi, joka alkaa useissa jäsenvaltioissa 
kesäkuun alussa;

9. suosittaa äänestyspäivien lukumäärän rajoittamista niin, että voitaisiin sopia 
äänestämisestä yhtenä ainoana päivänä tai enintään kahtena päivänä, esimerkiksi 
lauantaina ja sunnuntaina;

10. pyytää neuvostoa tarkastelemaan liitteenä olevaa säädösesitystä ja hyväksymään sen 
pikaisesti, jotta se voi tulla voimaan mahdollisimman pian;

11. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevan 
säädösesityksen neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja 
hallituksille.
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PERUSTELUJEN LIITE II: Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentti

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

Prosenttia



PR\746440FI.doc 47/54 PE412.180v02-00

FI

PERUSTELUJEN LIITE III: Euroopan parlamentti: Nykyinen vaalikäytäntö

Vaalipiirit Suosituimm
uusäänestys

Paikkojen 
jakaminen

Ääniky
nnys

Äänioikeus Vaalikelpoisuus Ehdokkaiden nimeäminen Vaalipäiv
ät

ITÄVALTA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä D'Hondt 4% Ikä 16
- rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18
- rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset

Listakohtainen 3600 euron 
maksu;
ehdokkaalla on oltava 3 
kansanedustajan, 1 mepin 
tai 2600 rekisteröityneen 
äänestäjän tuki

Sunnuntai

BELGIA Kolme kielellistä 
vaalikollegiota 
(flaaminkielinen, 
ranskankielinen ja 
saksankielinen); ja neljä 
alueellista vaalipiiriä:
1. Flanderi 
(flaaminkielinen 
vaalikollegio), 
2. Wallonia 
(ranskankielinen 
vaalikollegio), 
3. Bryssel-Hal-Vilvorde 
(BHV) (joko hollannin- tai 
ranskankielinen 
vaalikollegio, 4. Kaksi 
kantonia (saksankielinen 
vaalikollegio) 

Kyllä D'Hondt Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 
- Toisissa 
jäsenvaltioissa asuvat 
Belgian kansalaiset  
(EU:n ulkopuolella 
asuvat Belgian 
kansalaiset eivät saa 
äänestää Euroopan 
parlamentin vaaleissa);
- Äänestyspakko; 
äänestämättä 
jättämisestä sakotetaan

Ikä: 21
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset
- On osattava puhua 
vaalikollegion kieltä

Ehdokkailla on oltava tukea 
seuraavasti:
- 5 belgialaista 
kansanedustajaa kyseisestä 
kieliryhmästä;
- 5000 rekisteröitynyttä 
äänestäjää Walloniassa, 
Flanderissa tai BHV:ssa;
- 200 rekisteröitynyttä 
äänestäjää 
saksankielisessä 
vaalipiirissä

Sunnuntai
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BULGARIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Hare-
Niemeyer

Ei Ikä: 18 
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 
vähintään 3 kuukautta 
tai asuvat toisessa 
jäsenvaltiossa

Ikä: 21
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 
vähintään 2 vuotta tai 
asuvat toisessa 
jäsenvaltiossa
-

- Yksityishenkilöt tarvitsevat 
10000 allekirjoitusta ja 
10000 levan maksun (5100 
euroa);
- Poliittiset puolueet 
tarvitsevat 15 000 
allekirjoitusta ja 15 000 
levan maksun (7700 euroa);
- Vaaliliitot tarvitsevat 
20 000 allekirjoitusta ja 
20 000 levan maksun 
(10 250 euroa);

Sunnuntai

KYPROS Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt / 
Droop

Ei Ikä: 18 
Kyproksen ja EU:n 
kansalaiset, jotka ovat 
asuneet 6kk ennen 
vaaleja;
- Erityinen 
äänestysluettelo
- Äänestyspakko (mutta 
ei rangaistusta)

Ikä: 25 Sunnuntai

TŠEKKI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä: 
jokaisella 
äänestäjällä 
2 ääntä. 
Valituksi 
tuleminen 
edellyttää 5 
prosentin 
äänimäärän 
saavuttamist
a omalle  
poliittiselle 
puolueelle

D'Hondt 5% Ikä: 18 
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 45 
päivää;

Ikä: 21
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 45 
päivää;

- Vain poliittiset puolueet tai 
vaaliliitot voivat asettaa 
ehdokkaita;
- 15000 korunan maksu 
(€ 585)

Perjantai 
ja lauantai
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TANSKA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt Ei Ikä: 18 
- EU:n alueella asuvat 
Tanskan kansalaiset; 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18
- Euroopan 
parlamentin vaaleissa 
äänioikeutetut 
henkilöt

- Folketingissa tai Euroopan 
parlamentissa edustettuina 
olevat puolueet;
- Uudet puolueet tarvitsevat 
äänestäjiltä allekirjoituksia, 
joiden lukumäärä on 
vähintään 2 prosenttia 
edellisissä Folketingin 
vaaleissa annetuista 
äänistä; 

Ei kiinteää 
päivää

VIRO Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt Ikä: 18 Ikä: 21 - Rekisteröityneet poliittiset 
puolueet toimittavat listoja;
- Etumaksu on viisi kertaa 
vähittäiskuukausipalkan 
määrä

Sunnuntai

SUOMI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä D'Hondt Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

Ikä: 18 
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset 

- Poliittiset puolueet tai 
vaaliyhdistykset (vähintään 
2000 henkilöä) nimeävät 
ehdokkaat

Sunnuntai

RANSKA Kahdeksan alueellista 
vaalipiiriä 

Ei D'Hondt 5% Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 23
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset

Sukupuolten välinen tasa-
arvo

Sunnuntai
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SAKSA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri, mutta jäseniä 
valitaan osavaltioiden tai 
liittovaltion listoilta

Ei Sainte-Laguë
(lakia 
muutettiin 17.
maaliskuuta 
2008; BGBl. 
I, s. 394)

5% Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

Ikä: 18
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset 

-EU:n alueella 
rekisteröityneet poliittiset 
puolueet toimittavat 
ehdokaslistat;
- Liittovaltion lista: puolueet, 
joil la  on alle 5 edustajaa 
Euroopan parlamentissa, 
Bundestagissa tai 
osavaltioiden 
parlamenteissa tarvitsevat 
4000 allekirjoitusta;
Osavaltiolista: 2000 
allekirjoitusta

Sunnuntai

KREIKKA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei Haren 
muunnos

3% Ikä: 18 Ikä: 21 - Poliittiset puolueet tai 
vaaliliitot toimittavat 
ehdokaslistat;

Sunnuntai

UNKARI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt 5% Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset 

Ikä: 18 
- Kaikilla äänestäjillä 
on oikeus ryhtyä 
ehdokkaiksi 
puolueiden listoilla

- Rekisteröityneet puolueet 
toimittavat ehdokaslistat, ja 
20000 kannattajaa
(äänestäjä voi kannattaa 
vain yhtä listaa9

Sunnuntai

IRELAND Neljä alueellista 
vaalipiiriä

Kyllä Siirtoäänivaal
itapa

Ei Ikä: 18 Ikä: 21 -Rekisteröityneet puolueet 
toimittavat ehdokaslistat;
- Sitoutumattomat 
ehdokkaat tarvitsevat 60 
allekirjoitusta 
äänioikeutetuilta henkilöiltä 
samasta vaalipiiristä

Perjantai

ITALIA
(uudistus 
meneillään)

Viisi alueellista vaalipiiriä Kyllä - ja 
ääniä voi 
siirtää 
vaalipiiristä 

Hare Ei Ikä: 18
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset
- Muissa EU:n 

Ikä: 25
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset

- Yksittäiset ehdokkaat 
tarvitsevat 30000 
allekirjoitusta, joista 10 
prosenttia täytyy olla 

Lauantai / 
sunnuntai
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toiseen jäsenvaltioissa asuvat 
Italian kansalaiset 
voivat äänestää Italian 
konsulaateissa tai 
postitse; EU:n 
ulkopuolella asuvat 
Italian kansalaiset 
voivat äänestää, jos he 
tulevat Italiaan 
äänestämään; 
- Ei äänestyspakkoa, 
mutta 
"kansalaisvelvollisuus"

kultakin vaalipiirin alueelta;
- Poliittiset puolueet ja 
ryhmät, joilla on vähintään 
yksi paikka Euroopan 
parlamentissa tai Italian 
parlamentissa voivat 
toimittaa ehdokaslistansa 
ilman allekirjoituksia

LATVIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei Sainte-Laguë Ei Ikä: 18 Ikä: 21 -Rekisteröityneet puolueet 
toimittavat ehdokaslistat;
- Etumaksu LVL 1.000 (€ 
1.450)

Lauantai

LIETTUA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Hare-
Niemeyer

5% Ikä: 18 Ikä: 21 - Vain poliittiset puolueet 
voivat nimetä ehdokkaita

Sunnuntai

LUXEMBURG Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä -
äänestäjillä 
on 6 ääntä

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

Ei Ikä: 18
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 5 
vuotta;
- Äänestyspakko

Ikä: 18
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 5 
vuotta;

- Lista tarvitsee 250 
allekirjoitusta 
rekisteröityneiltä 
äänestäjiltä tai yhdeltä 
MEPiltä tai Luxemburgin 
parlamentin jäseniltä; 
- Listojen enemmistön on 
oltava Luxemburgin 
kansalaisia

Sunnuntai

MALTA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Siirtoäänivaal
itapa

Ei Ikä: 18 Ikä: 18 - Etumaksu 40 Maltan 
puntaa (95 euroa) 
(palautetaan, jos saa 10 

Lauantai
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prosenttia äänistä)

ALANKOMAAT Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä D'Hondt Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18 
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset

- Puolueet, jotka eivät ole 
Euroopan parlamentissa 
maksavat 1250 euron 
etumaksun 
- Listan mukana on oltava 
vähintään 30 allekirjoitusta 
äänestäjiltä

Torstai

PUOLA 13 alueellista vaalipiiriä Ei D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer

5% Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 21
- EU:n kansalaiset, 
jotka ovat asuneet 5 
vuotta;

- Lista tarvitsee vähintään 5 
nimeä ja 10000 
allekirjoitusta kyseisen 
vaalipiirin äänestäjiltä

Sunnuntai

PORTUGALI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt Ei Ikä: 18 Ikä: 18 - Listalla on oltava sama 
määrä ehdokkaita kuin 
valittavia Euroopan 
parlamentin jäseniäkin, 
sekä 3-8 varajäsentä 

Sunnuntai

ROMANIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt 5% Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 23 
- Rekisteröityneet
EU:n kansalaiset

- Lista tarvitsee 200000 
allekirjoitusta; yksittäiset 
ehdokkaat 100000

Sunnuntai

SLOVAKIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Droop 5% Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset, jotka 
asuvat maassa ja ovat 
paikalla 
äänestyspäivänä

Ikä: 21 
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset

- Poliittiset puolueet 
maksavat etumaksun  
50.000 SKK (€ 1510)

Lauantai

SLOVENIA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä D'Hondt 4% Ikä: 18 Ikä: 18 - Poliittiset puolueet 
toimittavat ehdokaslistat, 

Sunnuntai
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j o i l l a  on neljän 
kansalliskokousedustajan 
tai vähintään 1000 
äänestäjän tuki;
- Sitoutumattomilla 
ehdokkailla on oltava 3000 
allekirjoitusta

ESPANJA Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Ei D'Hondt Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18 
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset 

- Puolueet tai vaaliliitot 
toimittavat listat, joissa on 
oltava 15000 äänestäjän tai 
vaaleilla valitun edustajan 
allekirjoitukset

Sunnuntai

RUOTSI Yksi valtakunnallinen 
vaalipiiri

Kyllä Sainte-Lagüe Puoluei
den on 
saatava 
4 
prosent
tia; 
ehdokk
aan on 
saatava 
5
prosent
tia 
hänen 
puolue
elleen 
annetui
sta 
äänistä

Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset

Ikä: 18 
- Kaikki äänioikeutetut 
voivat asettua ehdolle

- Ei ehtoja Sunnuntai

YHDISTYNYT
KUNINGASKUNT
A

12 alueellista vaalipiiriä Iso-Britannia: 
Ei 

Iso-Britannia: 
D'Hondt;

Ei Ikä: 18 
- Rekisteröityneet EU:n 
kansalaiset, jotka ovat 

Ikä: 21
- Rekisteröityneet 
EU:n kansalaiset, 

- Etumaksu 5 000 puntaa (€ 
6750)
- Vaalipiirien ehdokkailla on 

Torstai
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Pohjois-
Irlanti: Kyllä

Pohjois-
Irlanti: 
siirtoäänivaali
tapa

asuneet 1 vuotta; jotka ovat asuneet 1 
vuotta;

oltava 30 äänestäjän tuki

Valuuttakurssit helmikuulta 2008
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