
 

AM\1076747FI.doc  PE570.911v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

21.10.2015 A8-0286/59 

Tarkistus  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että Euroopan tason 

poliittiset puolueet pystyvät parhaiten 

myötävaikuttamaan ”eurooppalaisen 

poliittisen tietoisuuden muodostumiseen” 

ja että niillä olisi siksi oltava painavampi 

rooli Euroopan parlamentin vaalien 

kampanjoinnissa, jotta niiden näkyvyyttä 

voidaan parantaa ja jotta voidaan osoittaa 

kansalliselle puolueelle annetun äänen 

vaikutus vastaavan Euroopan 

parlamentin poliittisen ryhmän kokoon; 

M. katsoo, että Euroopan tason poliittiset 

puolueet ovat hädin tuskin äänestäjien 

tunnistettavissa ja että siksi ne eivät ole 

riittävän ymmärrettäviä ”eurooppalaisen 

poliittisen tietoisuuden muodostumisen” 

kannalta eikä niiden rooli näin ollen voi 

legitiimisti olla painavampi Euroopan 

parlamentin vaalien kampanjoinnissa; 

Or. en 
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Tarkistus  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-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 ottaessaan vastaan 

oikeutensa valita Euroopan komission 

puheenjohtaja
14

 Euroopan parlamentti 

sovelsi väärin Lissabonin sopimusta, 

vaikka se oli ratifioitu; ottaa huomioon, 
että vuoden 2014 vaalien 

äänestysprosentti oli kaikkien aikojen 

alhaisin, ja korostaa legitimiteetin 

puutetta komission puheenjohtajan 

nimeämis- ja valintamenettelyssä;  

__________________ __________________ 

14
SEU:n 17 artiklan 7 kohta. 

14
 SEU:n 17 artiklan 7 kohta. 

Or. en 
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Tarkistus  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt,  

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. ehdottaa, että Euroopan tason 

poliittisten puolueiden näkyvyyttä lisätään 

sisällyttämällä niiden nimet ja logot 

äänestyslipukkeisiin, ja suosittaa, että 

nämä olisivat esillä myös Euroopan 

parlamentin vaalien radio- ja 

televisiomainoksissa, julisteissa ja muussa 

vaalikampanjamateriaalissa ja erityisesti 

kansallisten puolueiden vaaliohjelmissa, 

sillä näin voitaisiin lisätä Euroopan 

parlamentin vaalien seurattavuutta ja 

niiden järjestämisen demokraattisuutta, 

koska kansalaiset näkisivät selvästi, mikä 

vaikutus heidän antamallaan äänellä on 

Euroopan tason puolueiden poliittiseen 

vaikutusvaltaan ja niiden 

mahdollisuuksiin muodostaa poliittisia 

ryhmiä Euroopan parlamentissa; 

2. tunnustaa kansallisten poliittisten 

puolueiden oikeuden sisällyttää Euroopan 

tason poliittisten puolueiden nimet ja logot 

Euroopan parlamentin vaalien julisteisiin 

ja muuhun vaalikampanjamateriaaliin;  

Or. en 

 

 


