Valtioneuvoston kanslia

E-KIRJE

VNEUS

16.05.2013

Parko Veera(VNK)

VNEUS2013-00389

Eduskunta
Suuri valiokunta

Viite
Asia

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

U/E-tunnus:

EUTORI-numero:

Ohessa lähetetään perustuslain 97§:n mukaisesti selvitys, joka koskee Euroopan
parlamentin kokoonpanoa vuoden 2014 vaalien jälkeen.
EU- ministerivaliokunta käsitteli asian 17.5.2013 pitämässään kokouksessa.
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Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe:
Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi 13.3.2013 AFCO-valiokunnan mietinnön
pohjalta päätöslauselman parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014
europarlamenttivaalien jälkeen. Euroopan parlamentti toimitti ehdotuksen Eurooppaneuvoston päätökseksi neuvostolle huhtikuun lopulla ja Eurooppa- neuvoston on
tarkoitus tehdä kokoonpanosta päätös kokouksessaan 22.5.2013. Ehdotuksen mukaan
Suomi säilyttäisi nykyiset 13 paikkaansa.
Asiakirjat:
CO EUR-PREP 26 INST 235 POLGEN 70/2013, Eurooppa- neuvoston päätösluonnos
14.5.2013
INST 192 PE-L 32/2013, Euroopan parlamentin ehdotus Eurooppa-neuvoston
päätökseksi parlamentin kokoonpanosta 23.4.2013

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:
SEU 14 artiklan 2 kohdan toinen alakohta: Eurooppa- neuvosto tekee yksimielisesti
Euroopan parlamentin aloitteesta ja sen hyväksynnän saatuaan päätöksen, jolla
määritellään Euroopan parlamentin kokoonpano ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja
periaatteita noudattaen.
SEU 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määriteltyjen periaatteiden
mukaan unionin kansalaisten edustajien kokonaismäärä on puhemiehen lisäksi enintään
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750 jäsentä ja edustus on alenevasti suhteellinen siten, että vähimmäismäärä on kuusi
jäsentä jäsenvaltiota kohden ja jäsenvaltio voi saada enintään 96 paikkaa.
Käsittelijä(t):
Veera Parko, VNEUS, 0295 160350

Suomen kanta/ohje:
Suomen tavoitteena on ollut säilyttää nykyiset 13 paikkaa Euroopan parlamentissa.
Eurooppa- neuvostolle toimitetussa päätösluonnoksessa paikkamäärä säilyy. On tärkeää,
että asiasta saadaan pikaisesti päätös, jotta jäsenmaat voivat hyvissä ajoin aloittaa
kansallisen valmistautumisen Euroopan parlamentin vaaleihin toukokuussa 2014.

Pääasiallinen sisältö:
Euroopan unionin laajentuminen Kroatian liittyessä unionin jäseneksi edellyttää
europarlamenttipaikkojen uudelleenjakoa vuoden 2014 europarlamenttivaalien jälkeen.
Liittyessään Euroopan unioniin Kroatia saa 12 paikkaa Euroopan parlamentissa.
Väliaikaisesti kyseiset parlamentin jäsenet lisätään parlamentin nykyiseen jäsenmäärään.
Toukokuussa 2014 järjestettävien europarlamenttivaalien jälkeen parlamentissa on
Lissabonin sopimuksen mukaan 751 paikkaa mukaan lukien parlamentin puhemies. SEU
14 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan ”Euroopan parlamentti koostuu
unionin kansalaisten edustajista. Edustajien määrä on puhemiehen lisäksi enintään 750.
Kansalaisten edustus on alenevasti suhteellinen siten, että vähimmäismäärä on kuusi
jäsentä jäsenvaltiota kohden. Jäsenvaltio voi saada enintään 96 paikkaa.” Alenevan
suhteellisuuden periaatteen mukaan mitä suurempi jäsenmaa on väkiluvultaan, sitä
useampaa kansalaista EP:n jäsen edustaa.
Eurooppa- neuvoston päätösluonnoksessa todetaan, että päätöstä tarkistetaan hyvissä
ajoin ennen vaalikauden 2019-2024 alkua siten, että parlamenttipaikat jaetaan ennen
seuraavia EP:n vaaleja perussopimuksissa määritellyn alenevan suhteellisuuden
periaatteen perusteella objektiivisesti, tasapuolisesti, kestävästi ja avoimesti.
Paikkajaossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden määrän ja väestönkehityksen muutokset
sekä neuvoston äänestysjärjestelmä.

Kansallinen käsittely:
Asiaa on käsitelty vaikuttamisnäkökulmasta institutionaalisten kysymysten jaostossa
10.12.2012 ja oltu yhteydessä suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin.
Asian käsittely on ollut EU-tasolla poikkeuksellinen: asia on tullut virallisesti neuvostoon
vasta huhtikuun lopussa, kun Euroopan parlamentti toimitti neuvostolle oman
päätöslauselmansa ja luonnoksen Eurooppa-neuvoston päätökseksi. Asiaa ei ole
varsinaisesti käsitelty neuvostossa. Euroopan parlamentilla on asiassa aloiteoikeus.
Asiaa on käsitelty myös iltakoulussa Ahvenanmaa-asioiden yhteydessä 13.3.2013.

3(4)
Käsittely Euroopan parlamentissa:

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi päätöslauselman ja ehdotuksen Eurooppaneuvoston päätökseksi 13.3.2013

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus pitää perusteltuna, maakunnan kansainvälinen
erityisasema ja maakunnan itsehallinto huomioiden, että sillä olisi oma edustaja
Euroopan parlamentissa. Maakunnan hallitus on esittänyt, että valtioneuvosto jatkaisi
pyrkimyksiään saada Ahvenanmaalle oma ylimääräinen parlamenttipaikka
(29.2.2012/ÅLR 2012/1452).
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden
käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin vuodelta
2009 todetaan, että valtioneuvosto tulee edelleen EU-tasolla käytävissä Euroopan
parlamentin paikkajakoa koskevissa neuvotteluissa korostamaan Ahvenanmaan
maakunnan kansainvälistä erityisasemaa ja itsehallintoa. Asiaa käsiteltiin myös
hallituksen iltakoulussa 13.3.2013.

Taloudelliset vaikutukset:
Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:
-
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