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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et Euroopa tasandi 

erakondadel on kõige paremad 

võimalused „aidata kaasa euroopaliku 

poliitilise teadvuse kujundamisele” ning 

seetõttu peaks neil olema Euroopa 

Parlamendi valimiskampaaniates 

silmapaistvam roll, et parandada nende 

nähtavust ja näidata seost konkreetse riigi 

erakonna poolt hääletamise ja mõju 

vahel, mis sellel on Euroopa tasandi 

fraktsiooni suurusele Euroopa 

Parlamendis; 

M. arvestades, et Euroopa tasandi 

erakonnad on valijate jaoks vaevu 

äratuntavad, mistõttu ei nähta piisavalt, et 

nad aitaksid „kaasa euroopaliku poliitilise 

teadvuse kujundamisele”, ning seepärast ei 

saa nad ka õiguspäraselt täita Euroopa 

Parlamendi valimiskampaaniates 

silmapaistvamat rolli; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 Euroopa Parlament, 

võttes endale õiguse valida Euroopa 

Komisjoni president, rakendas Lissaboni 

lepingut valesti, ehkki viimane oli 

ratifitseeritud; arvestades, et osalus 2014. 

aasta valimistel oli rekordiliselt madal 

ning see toob selgelt esile õiguspärasuse 

puudumise komisjoni presidendi 

nimetamise ja valiku menetluses; 

__________________ __________________ 

14
 ELi lepingu artikli 17 lõige 7. 

14
 ELi lepingu artikli 17 lõige 7. 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. teeb ettepaneku suurendada Euroopa 

tasandi erakondade nähtavust nende 

nimede ja logode paigutamisega 

hääletussedelitele ning soovitab teha 

sama valimiskampaania tele- ja 

raadioülekannete, plakatite ja Euroopa 

Parlamendi valimiskampaanias kasutatava 

muu materjaliga, eriti riigi tasandi 

erakondade programmidega, kuna 

sellised meetmed suurendaksid Euroopa 

Parlamendi valimiste läbipaistvust ja 

parandaksid nende läbiviimise 

demokraatlikkust, sest kodanikud saavad 

selgesti näha, millist mõju nende antav 

hääle avaldab Euroopa tasandi 

erakondade poliitilisele mõjukusele ja 

nende võimele moodustada fraktsioone 

Euroopa Parlamendis; 

2. tunnustab riigi tasandi erakondade 

õigust paigutada Euroopa tasandi 

erakondade nimesid ja logosid plakatitele 

ja muudele Euroopa Parlamendi 

valimiskampaanias kasutatavatele 

materjalidele; 

Or. en 

 

 


