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21.10.2015 A8-0286/36 

Tarkistus  36 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että äänestäjien ja erityisesti 

nuorimpien äänestäjien jatkuvasti 

pienenevä äänestysaktiivisuus Euroopan 

parlamentin vaaleissa ja vähäinen 

kiinnostus unionin asioihin muodostavat 

uhan Euroopan tulevaisuudelle, ja toteaa, 

että siksi tarvitaan uusia ajatuksia 

Euroopan demokratian elvyttämiseksi; 

E. katsoo, että äänestäjien ja erityisesti 

nuorimpien äänestäjien jatkuvasti 

pienenevä äänestysaktiivisuus Euroopan 

parlamentin vaaleissa ja vähäinen 

kiinnostus näitä vaaleja kohtaan on 

välitöntä seurausta siitä suunnattomasta 

demokratiavajeesta, jolle EU on luotu ja 

perustettu, ja toteaa, että perussopimuksiin 

on siksi ainakin tehtävä syvällekäyviä 

uudistuksia, joiden avulla voidaan 

palauttaa EU:n toimielinten 

demokraattinen valvonta sekä antaa 

takaisin riippumattomuus Euroopan 

valtioille, alueille ja kansoille; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/37 

Tarkistus  37 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että näistä 

uudistuksista huolimatta Euroopan 

parlamentin vaaleja säädellään edelleen 

pääasiassa kansallisella lainsäädännöllä, 

vaalikampanjat toteutetaan edelleen 

kansallisella tasolla ja Euroopan tason 

poliittiset puolueet eivät pysty riittävästi 

täyttämään perussopimusten mukaista 

tehtäväänsä ja myötävaikuttamaan 

”eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden 

muodostumiseen ja unionin kansalaisten 

tahdon ilmaisemiseen”, kuten SEU:n 

10 artiklan 4 kohdassa edellytetään; 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

parlamentin vaaleja on säädeltävä 

kansallisella lainsäädännöllä; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Tarkistus  38 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

U. ottaa huomioon, että Lissabonin 

sopimuksella unionin oikeusjärjestystä 

muutettiin niin, että Euroopan 

parlamentille annettiin oikeus valita 

Euroopan komission puheenjohtaja
14

 sen 

sijaan, että se vain antaisi valinnalle 

hyväksyntänsä; toteaa, että vuoden 2014 

Euroopan parlamentin vaalit muodostivat 

tässä asiassa merkittävän 

ennakkotapauksen ja osoittivat, että 

kärkiehdokkaiden nimeäminen lisää 

kansalaisten mielenkiintoa näihin 

vaaleihin; 

U. ottaa huomioon, että Lissabonin 

sopimuksella unionin oikeusjärjestystä 

muutettiin niin, että Euroopan 

parlamentille annettiin oikeus valita 

Euroopan komission puheenjohtaja
14

 sen 

sijaan, että se vain antaisi valinnalle 

hyväksyntänsä; toteaa, että vuoden 2014 

Euroopan parlamentin vaalit muodostivat 

tässä asiassa ennakkotapauksen ja 

osoittivat, että kärkiehdokkaiden 

nimeäminen ei äänestysaktiivisuuden 

perusteella lisää kansalaisten mielenkiintoa 

näihin vaaleihin; 

__________________ __________________ 

14
 SEU:n 17 artiklan 7 kohta. 

14
SEU:n 17 artiklan 7 kohta. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Tarkistus  39 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan V kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

V. katsoo, että kärkiehdokkaiden 

nimeäminen komission puheenjohtajan 

toimeen luo yhteyden kansallisella tasolla 

annettujen äänten ja unionin tason välille 

ja antaa unionin kansalaisille 

mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia 

valintoja vaihtoehtoisten poliittisten 

ohjelmien välillä; toteaa, että 

kärkiehdokkaiden nimeäminen avoimin ja 

helposti seurattavin menettelyin lisää 

demokraattista legitiimiyttä ja 

vastuullisuutta; 

V. katsoo, että joidenkin eurooppalaisten 

poliittisten puolueiden Euroopan 

parlamentin vaaleissa vuonna 2014 

soveltama käytäntö, jossa ne nimesivät 

kärkiehdokkaita komission puheenjohtajan 

toimeen, on mielivaltainen menettely, 

josta ei määrätä perussopimuksissa, koska 

komission puheenjohtajaa ei valita 

suoraan, vaan Euroopan parlamentti 

valitsee hänet epäsuorasti
1 a

; 

 __________________ 

 1 a 
SEU:n 17 artiklan 7 kohta. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Tarkistus  40 

Gerolf Annemans 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

W. katsoo, että tähän toimeen tarjolla 

olevien kärkiehdokkaiden nimeämis- ja 

valintamenettelyt ilmentävät vahvasti 

eurooppalaista demokratiaa ja niiden 

tulisi olla kiinteä osa vaalikampanjoita; 

W. katsoo, että tähän toimeen tarjolla 

olevien kärkiehdokkaiden nimeämis- ja 

valintamenettelyt eivät tuota lisäarvoa, 

kun on kyse kansan 

itsemääräämisoikeuden käytöstä, vaan 

sen on päinvastoin katsottu johtaneen 

kansalaisia harhaan, kun on kyse heidän 

todellisista oikeuksistaan valvoa 

demokraattisesti EU:n toimielimiä; katsoo 

siksi, että nämä menettelyt olisi kiellettävä 

vaalikampanjoissa; 

Or. en 

 

 


