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21.10.2015 A8-0296/45 

Tarkistus  6 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. ehdottaa, että Euroopan parlamentin 

jäsenistä 25 valitaan vaalipiiristä, joka 

muodostuu koko Euroopan unionin 

alueesta, että unionin laajuisilla listoilla 

on ehdokkaita vähintään kolmasosasta 

jäsenvaltioita, että enintään 25 prosenttia 

kullakin listalla olevista ehdokkaista on 

samasta jäsenvaltiosta ja että kukin viiden 

ehdokkaan ryhmä koostuu viiden eri 

jäsenvaltion kansalaisista; ehdottaa 

lisäksi, että jokainen äänestäjä voisi 

kansalliselle tai alueelliselle listalle 

antamansa äänen lisäksi antaa yhden 

äänen unionin laajuiselle listalle ja että 

siten saadut paikat jaettaisiin 

äänikynnystä soveltamatta Sainte-Laguën 

menetelmän mukaisesti; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Tarkistus  46 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. päättää vahvistaa Euroopan tason 

poliittisten puolueiden kärkiehdokkaiden 

nimeämisen yhteiseksi määräajaksi 

12 viikkoa ennen Euroopan parlamentin 

vaaleja, jotta he voivat esittää 

vaaliohjelmansa ja jotta ehdokkaiden 

välillä voidaan järjestää vaalikeskusteluja 

ja toteuttaa unionin laajuisia 

vaalikampanjoita; katsoo, että 

kärkiehdokkaiden nimeäminen on tärkeä 

osa vaalikampanjointia, koska Euroopan 

parlamentin vaalien tulos ja komission 

puheenjohtajan valinta ovat Lissabonin 

sopimuksessa vahvistetulla tavalla 

yhteydessä keskenään; 

9. ehdottaa, että ainoastaan Euroopan 

tason poliittiset puolueet ja eurooppalaiset 

ehdokkaat, jotka ovat rekisteröineet 

valtioiden rajat ylittävän listan unionin 

laajuista vaalipiiriä varten, nimeäisivät 

ehdokkaita komission puheenjohtajan 

virkaan; ehdottaa lisäksi, että nämä 

ehdokkaat asetetaan asianomaisen listan 

kärkeen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Tarkistus  47 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. viittaa Lissabonin sopimuksessa 

vahvistettuun Euroopan parlamentin 

vaalien tuloksen ja komission 

puheenjohtajan valinnan väliseen 

yhteyteen; ehdottaa siksi, että vasta valittu 

parlamentti voisi äänestää täysistunnossa 

siitä, kenet komission 

puheenjohtajaehdokkaista se asettaa 

etusijalle; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Tarkistus  48 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. ehdottaa, että kukin äänestäjä voisi 

antaa yhden äänen unionin laajuiselle 

listalle ja sen lisäksi yhden äänen 

kansalliselle tai alueelliselle listalle; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Tarkistus  49 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. pitää suotavana sellaisen Euroopan 

vaaliviranomaisen perustamista, jonka 

tehtäväksi voitaisiin antaa Euroopan 

parlamentin vaaleja koskevan tiedon 

keskitetty tarjoaminen, vaalien 

toimittamisen valvominen ja tiedonvaihdon 

helpottaminen jäsenvaltioiden välillä; 

22. pitää suotavana sellaisen Euroopan 

vaaliviranomaisen perustamista, jonka 

tehtäväksi voitaisiin antaa Euroopan 

parlamentin vaaleja koskevan tiedon 

keskitetty tarjoaminen, vaalien 

toimittamisen valvominen, tiedonvaihdon 

helpottaminen jäsenvaltioiden välillä ja 

unionin laajuiselta listalta valittujen 

ehdokkaiden valinnan oikeellisuuden 

tarkistaminen; 

Or. en 



 

AM\1076649FI.doc  PE570.911v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0286/50 

Tarkistus  50 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite Vuoden 1976 vaalisäädös 

2 a artikla (uusi)

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

 2 a artikla 

 1. Perustetaan yksi uusi vaalipiiri, joka 

muodostuu koko unionin alueesta. Tätä 

vaalipiiriä edustaa 25 jäsentä. 

 2. Euroopan parlamentti ja neuvosto 

perustuvat tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti 

Euroopan vaaliviranomaisen johtamaan 

ja valvomaan vaalimenettelyä Euroopan 

unionin vaalipiirin osalta. 

 3. Euroopan vaaliviranomainen rekisteröi 

valtioiden rajat ylittävät Euroopan 

unionin vaalipiirissä ehdolla olevien 

ehdokkaiden listat viimeistään 12 viikkoa 

ennen Euroopan parlamentin vaalin 

alkamista. 

 4. Sanotun rajoittamatta 3 d artiklan 

soveltamista listat hyväksytään vain jos 

 – ne koostuvat vähintään kolmasosassa 

jäsenvaltioista asuvista ehdokkaista 

– enintään 25 prosenttia ehdokkaista asuu 

samassa jäsenvaltiossa 

– kukin viiden ehdokkaan ryhmä koostuu 

viiden eri jäsenvaltion kansalaisista. 
  

5. Kullakin äänestäjällä on kaksi ääntä, 

joista toisen hän voi antaa jäsenvaltionsa 

ehdokkaalle ja toisen unionin laajuiselle 
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listalle. Unionin listojen saamat paikat 

jaetaan Sainte-Laguën menetelmän 

mukaisesti.  

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

21.10.2015 A8-0286/51 

Tarkistus  51 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite Vuoden 1976 vaalisäädös 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

 1 a. Euroopan unionin vaalipiirin 

paikkojen jakamiseen ei sovelleta 

äänikynnystä. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Tarkistus  52 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite Vuoden 1976 vaalisäädös 

3 b artikla (uusi) 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

 3 b artikla 

 1. Ainoastaan Euroopan tason poliittiset 

puolueet ja eurooppalaiset ehdokkaat, 

jotka ovat rekisteröineet valtioiden rajat 

ylittävän listan unionin laajuista 

vaalipiiriä varten saavat nimetä 

ehdokkaan komission puheenjohtajan 

virkaan. 

 2. Ehdokkaat asetetaan asianomaisen 

valtioiden rajat ylittävän listan kärkeen. 

 3. Vasta valittu parlamentti äänestää 

täysistunnossa siitä, kenet komission 

puheenjohtajaehdokkaista se asettaa 

etusijalle. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Tarkistus  53 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite Vuoden 1976 vaalisäädös 

7 artikla – 3 kohta 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

3. Lisäksi kukin jäsenvaltio voi 8 artiklassa 

määrätyin edellytyksin laajentaa 

yhteensopimattomuussääntöjen kansallista 

soveltamisalaa. 

3. Lisäksi kukin jäsenvaltio voi 8 artiklassa 

määrätyin edellytyksin laajentaa 

yhteensopimattomuussääntöjen kansallista 

soveltamisalaa, kun on kyse jäsenvaltion 

vaalipiiristä valituista parlamentin 

jäsenistä. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Tarkistus  54 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite Vuoden 1976 vaalisäädös 

7 artikla – 4 kohta 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

4. Niiden Euroopan parlamentin jäsenten 

tilalle, joihin 5 artiklassa tarkoitetun 

viisivuotiskauden aikana sovelletaan 1, 2 ja 

3 kohdan määräyksiä, nimitetään uudet 

jäsenet 13 artiklan määräysten mukaisesti. 

4. Niiden Euroopan parlamentin jäsenien 

tilalle, joihin 5 artiklassa tarkoitetun 

viisivuotiskauden aikana sovelletaan 1 ja 

3 kohdan määräyksiä, nimitetään uudet 

jäsenet 13 a tai 13 b artiklan määräysten 

mukaisesti. 

Or. en 

 

 


