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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et Euroopa Parlamendi 

valimiste pidevalt vähenev 

valimisaktiivsus, eriti noorimate valijate 

hulgas, ja valijate huvipuudus ELi asjade 

suhtes seab ohtu Euroopa tuleviku, ning 

arvestades, et seepärast on vaja ideid, mis 

aitavad elavdada Euroopa demokraatiat; 

E. arvestades, et Euroopa Parlamendi 

valimiste pidevalt vähenev 

valimisaktiivsus, eriti noorimate valijate 

hulgas, ja valijate huvipuudus Euroopa 

Parlamendi valimiste suhtes on selle 

hiigelsuure demokraatia defitsiidi otsene 

tagajärg, millest EL on välja kasvanud ja 

millele ta on üles ehitatud, ning 

arvestades, et seepärast on vaja vähemalt 

aluslepingute põhjalikku reformi, mis 

aitab taastada demokraatlikku kontrolli 

ELi institutsioonide üle ning anda tagasi 

suveräänsuse Euroopa riikidele, 

piirkondadele ja rahvastele; 

Or. en 
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L. arvestades, et neile reformidele 

vaatamata reguleeritakse Euroopa 

Parlamendi valimisi endiselt suures osas 

siseriiklike seadustega, 

valimiskampaaniad on jätkuvalt 

siseriiklikud ja Euroopa tasandi 

erakonnad ei saa piisaval määral täita 

oma aluslepingust tulenevat mandaati ja 

„aidata kaasa euroopaliku poliitilise 

teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike 

tahte väljendamisele”, nagu nõutakse ELi 

lepingu artikli 10 lõikes 4; 

L. arvestades, et Euroopa Parlamendi 

valimisi peab reguleerima siseriiklike 

seadustega; 

Or. en 
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U. arvestades, et Lissaboni lepinguga 

kehtestati uus põhiseaduslik kord, millega 

Euroopa Parlamendile anti õigus valida 

Euroopa Komisjoni president
14

 pelgalt 

nõusoleku andmise asemel; arvestades, et 

2014. aasta valimistel loodi selles osas 

oluline pretsedent ja on näidanud, et 

juhtivate kandidaatide nimetamine 

suurendab kodanike huvi Euroopa 

Parlamendi valimiste vastu; 

U. arvestades, et Lissaboni lepinguga 

kehtestati uus põhiseaduslik kord, millega 

Euroopa Parlamendile anti õigus valida 

Euroopa Komisjoni president
14

 pelgalt 

nõusoleku andmise asemel; arvestades, et 

2014. aasta valimistel loodi selles osas 

pretsedent ja on näidanud, et 

valimisaktiivsuse kohaselt ei suurenda 
juhtivate kandidaatide nimetamine 

kodanike huvi Euroopa Parlamendi 

valimiste vastu; 

__________________ __________________ 

14
 ELi lepingu artikli 17 lõige 7. 

14
 ELi lepingu artikli 17 lõige 7. 
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V. arvestades, et Euroopa Komisjoni 

presidendi ametikohale kandidaatide 

nimetamine loob seose liikmesriigis antud 

häälte ja Euroopa temaatikaga ning 

annab liidu kodanikele võimaluse teha 

teadliku valiku eri poliitiliste 

programmide vahel; arvestades, et 

juhtivate kandidaatide määramine avatud 

ja läbipaistval viisil suurendab 

demokraatlikku legitiimsust ja vastutust; 

V. arvestades, et Euroopa Komisjoni 

presidendi ametikohale kandidaatide 

nimetamine, mida mõned Euroopa tasandi 

erakonnad Euroopa Parlamendi 2014. 

aasta valimistel kasutasid, on 

aluslepingutes sätestamata meelevaldne 

kord, sest komisjoni presidenti ei valita 

otsevalimistel, vaid selle valib kaudselt 

Euroopa Parlament
1 a

; 

 __________________ 

 1 a 
ELi lepingu artikli 17 lõige 7. 
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W. arvestades, et sellele ametikohale 

juhtivate kandidaatide nimetamise ja 

valimise korras avaldub selgelt Euroopa 

demokraatia ning see peaks olema 

valimiskampaania lahutamatu osa; 

W. arvestades, et sellele ametikohale 

juhtivate kandidaatide nimetamise ja 

valimise kord ei anna mingit lisaväärtust 

rahva suveräänsuse rakendamise mõttes – 

vastupidi, selle korra eesmärk on tekitada 

kodanikel eksitav ettekujutus nende 

volitusest teostada ELi institutsioonide üle 

demokraatliku kontrolli ning seetõttu 

peaks see olema valimiskampaanias 

keelatud; 

Or. en 

 

 


