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Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. ottaa huomioon, että Euroopan 

parlamentin vaaleja koskevien nykyisten 

sääntöjen mukaisesti vaaleja varten 

voidaan asettaa vapaaehtoinen äänikynnys, 

joka voi olla enintään viisi prosenttia 

annetuista äänistä, ja että 15 jäsenvaltiota 

on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ja 

ottanut käyttöön äänikynnyksen, joka 

vaihtelee kolmen ja viiden prosentin 

välillä; ottaa huomioon, että pienemmissä 

jäsenvaltioissa sekä jäsenvaltiossa, jotka 

ovat jakaneet vaalialueensa vaalipiireihin, 

on tosiasiallisesti yli kolmen prosentin 

äänikynnys, vaikkei äänikynnystä olisikaan 

määritelty laissa; toteaa, että pakollisen 

äänikynnyksen asettaminen on 

valtiosääntöperinteessä tunnustettu 

legitiimiksi tavaksi taata parlamenttien 

toimintakyky; 

Q. ottaa huomioon, että Euroopan 

parlamentin vaaleja koskevien nykyisten 

sääntöjen mukaisesti vaaleja varten 

voidaan asettaa vapaaehtoinen äänikynnys, 

joka voi olla enintään viisi prosenttia 

annetuista äänistä, ja että 15 jäsenvaltiota 

on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ja 

ottanut käyttöön äänikynnyksen, joka 

vaihtelee kolmen ja viiden prosentin 

välillä; ottaa huomioon, että pienemmissä 

jäsenvaltioissa sekä jäsenvaltiossa, jotka 

ovat jakaneet vaalialueensa vaalipiireihin, 

on tosiasiallisesti yli kolmen prosentin 

äänikynnys, vaikkei äänikynnystä olisikaan 

määritelty laissa; toteaa, että pakollisen 

äänikynnyksen asettaminen tai 

poistaminen on valtiosääntöperinteessä 

tunnustettu legitiimiksi tavaksi taata 

parlamenttien toimintakyky; 

Or. en 
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Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. katsoo, että periaate yhtäläisten 

mahdollisuuksien takaamisesta kaikille 

poliittisille puolueille edellyttää, että 

kaikilla puolueilla on periaatteessa samat 

mahdollisuudet koko vaalimenettelyn ajan 

ja että niillä on siten samat 

mahdollisuudet saada paikkoja; katsoo, 

että kaikki mahdolliset Euroopan 

parlamentin vaaleja koskevat unionin 

tasolla säädettävät äänikynnystä koskevat 

lausekkeet saattaisivat vallitsevissa oloissa 

olla yleistä äänioikeutta ja poliittisten 

puolueiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 

koskevien periaatteiden vastaisia; 

Or. en 

 

 


