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Komissio antoi 12.3.2013 suosituksia vuonna 2014 toimitettavien europarlamenttivaalien
järjestämisestä. Oikeusministeriö antoi eduskunnalle asiaa koskevan E-kirjeen (E
41/2013 vp.) keväällä 2013.
Euroopan parlamentti antoi jäsenvaltioille omat suosituksensa europarlamenttivaaleista
4.7.2013 hyväksymäsään päätöslauselmassa 2013/2102(INI)..
Komissio on pyytänyt jäsenvaltioita raportoimaan 30.11.2013 mennessä siitä, miten
komission suositusten täytäntöönpanossa on edistytty.
Valtioneuvoston EU- ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 22.11.2013 sekä
komission raportointipyyntöä että parlamentin suosituksia. Kokouksessa päätettiin
Suomen komissiolle antaman vastauksen päälinjoista sekä lisäksi, että oikeusministeriö
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toimittaa parlamentin suositukset tiedoksi puoluerekisteriin merkityille puolueille ja että
Suomi julkistaa europarlamenttivaalien alustavan laskennan tuloksia vaalipäivän iltana
tavanomaiseen tapaan klo 20 lukien.
Pääasiallinen sisältö:
1.Valtioneuvoston kirje Euroopan komissiolle
Dear Vice President,
Referring to your letter concerning the 2014 European elections, I am pleased that we
share the objective to deepen pan-European political debate and strengthen links
between EU citizens and the democratic process of the Union outlined in the
Commission “Recommendation for further enhancing the democratic and efficient
conduct of the European elections” adopted on 12 March 2013 together with the
Communication “Preparing for the 2014 European elections: further enhancing their
democratic and efficient conduct” and in the European Parliament resolution of 4 July
2013 “on improving the practical arrangements for the holding of the European
elections in 2014”.
According to the Treaty of Lisbon, the European Council proposes a candidate for
President of the Commission taking into account the elections of the European
Parliament. Therefore it is important for the electorate to have sufficient information
on European political parties, on possible affiliations between parties at the European
and national levels, on nominated candidates to the function of the President of the
Commission and their goals.
In Finland, the Ministry of Justice is responsible for preparing and conducting the
elections. The ministry has informed Finnish political parties of both the Commission’s
and the European Parliament’s recommendations encouraging pan-European political
debate. We will also provide comprehensive information in our elections website
(www.vaalit.fi ) on the European Parliament, on European political parties and their
possible affiliations to national parties. On the ballots, however, our national laws do
not allow names or logos to be displayed. We are committed in enhancing the turnout
by an extensive information campaign also in cooperation with the European
Parliament’s office in Helsinki. The Parliament has approved a separate grant of 100 000
euros for non-governmental organisations in their information campaigns in relation to
the elections.
Concerning recommendations on exchanging information on persons voting in the
country of residence instead of the country of nationality, I am pleased to inform you,
that Finland already fulfils these. Furthermore, concerning the European Parliament’s
recommendation of enhancing gender balance, in the 2009 elections 42,3% of the
candidates running from Finland were women.
Yours sincerely,
Alexander Stubb
Minister for European Affairs and Foreign Trade Finland
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2.Euroopan parlamentin päätöslauselman (2013/2102(INI)) suositukset
Euroopan parlamentti
1. Kehottaa poliittisia puolueita varmistamaan, että Euroopan parlamentin vaalien
ehdokkaiden nimet julkistetaan viimeistään kuusi viikkoa ennen vaalien alkamista;
2. Edellyttää, että ehdokkaat sitoutuvat valituiksi tullessaan ottamaan tehtävän vastaan
toimiakseen Euroopan parlamentin jäseninä, elleivät he toimi tehtävässä, jonka vuoksi he
eivät ole vaalikelpoisia Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä,
välittömillä vaaleilla annetun säädöksen (1976) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla;
3. Kehottaa jäsenvaltioita ja poliittisia puolueita vaatimaan naisten osuuden lisäämistä
ehdokaslistoilla ja edistämään mahdollisuuksien mukaan sellaisten ehdokaslistojen
laatimista, joilla varmistetaan miesten ja naisten yhtäläinen edustus;
4. Kehottaa jäsenvaltioita ja poliittisia puolueita huolehtimaan siitä, että Euroopan tason
poliittisten puolueiden nimet ja tarvittaessa tunnukset on merkitty äänestyslippuun;
5. Pyytää, että Euroopan tason poliittiset puolueet nimittävät ehdokkaansa komission
puheenjohtajaksi riittävän varhaisessa vaiheessa ennen vaaleja, jotta puolueet voivat
kampanjoida Euroopan laajuisesti ja tehokkaasti keskittyen puolueohjelmaan ja
komission puheenjohtajaehdokkaansa ohjelmaan perustuviin eurooppalaisiin asioihin;
6. Vaatii, että kaikkien tasojen poliittisten puolueiden on käytettävä demokraattisia ja
läpinäkyviä menettelyjä valitessaan ehdokkaansa Euroopan parlamentin jäsenten ja
Euroopan komission puheenjohtajan valintaa varten;
7. Kehottaa kansallisia poliittisia puolueita tiedottamaan kansalaisille ennen
vaalikampanjaa ja sen aikana, mihin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen ne ovat
yhteydessä, sekä ilmoittamaan tukevansa sen ehdokasta komission puheenjohtajaksi ja
hänen poliittista ohjelmaansa;
8. Kehottaa jäsenvaltioita sallimaan Euroopan tason poliittisten puolueiden poliittiset
radio- ja televisiomainokset;
9. Kannustaa Euroopan tason poliittisia puolueita järjestämään useita julkisia
keskusteluja komission puheenjohtajaehdokkaiksi nimettyjen välillä;
10. Suosittelee, että jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla
voidaan varmistaa niiden kansalaisten tehokas avustaminen, jotka haluavat äänestää tai
asettua ehdokkaaksi muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan;
11. Kehottaa jäsenvaltioita järjestämään kampanjan, jolla kannustetaan kansalaisia
äänestämään äänestysprosentin jatkuvan alenemisen pysäyttämiseksi;
12. Kehottaa kansallisia poliittisia puolueita sisällyttämään ehdokasluetteloihinsa EU:n
kansalaisia, jotka asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan;
13. Vaatii, että Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä
vaaleilla annetun säädöksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti mikään jäsenvaltio ei saa
julkaista virallisia tuloksia ennen äänestyksen päättymistä siinä jäsenvaltiossa, jonka
äänestäjät äänestävät viimeisinä sunnuntaina 25. toukokuuta 2014;
14. Ehdottaa, että olisi sovittava yhteisymmärryksessä hyvissä ajoin ennen vaaleja
yksityiskohtaisista järjestelyistä, jotka koskevat parlamentin ja Eurooppa- neuvoston
välisiä neuvotteluja komission uuden puheenjohtajan valinnasta;
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15. Edellyttää, että tämän prosessin tuloksena ensimmäiselle sijalle asetetaan sen
Euroopan tason poliittisen puolueen asettama komission puheenjohtajaehdokas, joka
voittaa eniten paikkoja vaaleissa, koska on todennäköistä, että mainittu ehdokas voi
saada taakseen tarvittavan ehdottoman enemmistön parlamentissa;
16. Kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa- neuvostolle,
neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille sekä Euroopan tason poliittisille
puolueille.
3.Europarlamenttivaalien tuloksen julkistaminen
EU:n vaalisäädöksen 10 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio ei saa julkistaa virallisia
vaalituloksiaan ennen kuin äänestyspaikat kaikissa jäsenvaltioissa ovat sulkeutuneet.
Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa Suomi tulkitsee EU:n vaalisäädöksen kyseistä
säännöstä samalla tavalla kuin vuoden 2009 vaaleissakin eli siten, että säännöksessä
tarkoitetut viralliset tulokset ovat tarkastuslaskennan tuloksia, jotka vahvistetaan ja
julkistetaan 28.5.2014 eli kolme päivää vaalipäivän jälkeen. Näin ollen Suomi julkistaa
vaali- illan alustavan laskennan tuloksia kuten muissakin vaaleissa klo 20 alkaen.
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