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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et oma 11. novembri 

2015. aasta ettepanekus võtta vastu 

nõukogu otsus, millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi liikmete valimist 

otsestel ja üldistel valimistel käsitlevat akti, 

esitas Euroopa Parlament oma seisukoha 

ühise valimisringkonna moodustamise 

kohta, kus iga valimisnimekirja eesotsas 

oleks vastava poliitilise ühenduse 

kandidaat Euroopa Komisjoni presidendi 

ametikohale; 

G. arvestades, et oma 11. novembri 

2015. aasta ettepanekus võtta vastu 

nõukogu otsus, millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi liikmete valimist 

otsestel ja üldistel valimistel käsitlevat akti, 

esitas Euroopa Parlament oma seisukoha 

ühise valimisringkonna moodustamise 

kohta; arvestades, et Euroopa Parlamendi 

koosseisu peaksid tema legitiimsuse 

tagamiseks kuuluma siiski vaid valitud 

liikmed, kes esindavad liikmesriikide 

kodanikke; 

Or. en 
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Põhjendus H 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et mitu liikmesriiki on 

viimasel ajal väljendanud toetust ühise 

valimisringkonna loomisele alates 2019. 

aasta Euroopa Parlamendi valimistest; 

arvestades, et ühise valimisringkonna 

loomise eeltingimus on Euroopa 

Parlamendi liikmete valimist otsestel ja 

üldistel valimistel käsitleva akti 

muutmine, mis tuleks vastu võtta 

vähemalt aasta enne Euroopa Parlamendi 

valimisi, nagu on ette nähtud Veneetsia 

komisjoni koostatud hea valimistava 

eeskirjas; 

H. arvestades, et mitu liikmesriiki on 

viimasel ajal väljendanud muret ühise 

valimisringkonna loomise pärast; 

arvestades, et Visegrádi rühma 

26. jaanuari 2018. aasta avaldusest 

Euroopa tuleviku kohta nähtus, et 

liikmesriikides ühise valimisringkonna 

loomiseks puudub mandaat; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et mitu liikmesriiki on 

viimasel ajal väljendanud toetust ühise 

valimisringkonna loomisele alates 2019. 

aasta Euroopa Parlamendi valimistest; 

arvestades, et ühise valimisringkonna 

loomise eeltingimus on Euroopa 

Parlamendi liikmete valimist otsestel ja 

üldistel valimistel käsitleva akti 

muutmine, mis tuleks vastu võtta 

vähemalt aasta enne Euroopa Parlamendi 

valimisi, nagu on ette nähtud Veneetsia 

komisjoni koostatud hea valimistava 

eeskirjas; 

H. arvestades, et mitu liikmesriiki ei 

kiida heaks ühise valimisringkonna 

loomist; 

Or. en 
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Põhjendus I 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et sellise 

valimisringkonna loomine tugevdaks 
Euroopa kodakondsuse mõistet ja 

rõhutaks Euroopa Parlamendi valimiste 

üleeuroopalist olemust; 

I. arvestades, et sellist 

valimisringkonda ei ole kogu maailmas 

loodud isegi föderaalriikides ning et see 

tekitaks tõsiseid mureküsimusi seoses 

rahvastest sõltumatu ühtse Euroopa 

deemose puudumisel niisugustest 

riigiülestest nimekirjadest valitavate 

liikmete legitiimsuse ja 

aruandekohustusega, jätaks suurema 

mulje, et tegemist on ELi eliidi 

liikmeksvõtmise süsteemiga, ning 

muudaks kodanikud liidu suhtes veelgi 

kaugemateks ja umbusaldavamateks; 

Or. en 
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Põhjendus J 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et ühises 

valimisringkonnas korraldatavate 

Euroopa Parlamendi valimiste riigiüleste 

nimekirjadena peaksid olema 

vastuvõetavad mitte ainult 

väljakujunenud Euroopa tasandi 

erakondade esitatud nimekirjad, vaid ka 

selliste riigi tasandi erakondade või 

liikumiste nimekirjad, mis ei ole ühegi 

Euroopa tasandi erakonnaga seotud, kuid 

vastavad eelnevalt kehtestatud Euroopa 

kriteeriumidele; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 7 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, et Ühendkuningriigi 

Euroopa Liidust väljaastumisel vabaks 

jäävad kohad hõlbustavad parlamendi uue 

kohtade jaotuse vastuvõtmist kooskõlas 

kahaneva proportsionaalsuse põhimõttega; 

rõhutab ka seda, et kavandatav uus kohtade 

jaotus võimaldab parlamendi koosseisu 

vähendada; märgib, et ainult väiksest osast 

Ühendkuningriigist vabaks jäävatest 

kohtadest piisab, et tagada kõigi 

liikmesriikide kohtade allesjäämine ja 

eraldada märkimisväärne arv kohti 

ühisele valimisringkonnale; 

7. rõhutab, et Ühendkuningriigi 

Euroopa Liidust väljaastumisel vabaks 

jäävad kohad hõlbustavad parlamendi uue 

kohtade jaotuse vastuvõtmist kooskõlas 

kahaneva proportsionaalsuse põhimõttega; 

rõhutab ka seda, et kavandatav uus kohtade 

jaotus võimaldab parlamendi koosseisu 

vähendada; 

Or. en 
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Punkt 8 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. rõhutab, et parlamendi koosseisu 

vähendamisel tekib hulk kohti, mida saaks 

kasutada võimalike tulevaste laienemiste 

korral ja eraldada ühises 

valimisringkonnas riigiülestest 

nimekirjadest valitavatele 

parlamendiliikmetele; 

8. rõhutab, et parlamendi koosseisu 

vähendamisel tekib hulk kohti, mida saaks 

kasutada Euroopa Liidu võimalike 

tulevaste laienemiste korral; 

Or. en 
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Punkt 13 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. rõhutab, et Euroopa Parlamendi 

liikmete valimist otsestel ja üldistel 

valimistel käsitleva akti läbivaatamine 

loob õigusliku aluse ühise 

valimisringkonna moodustamiseks; 

13. rõhutab, et Euroopa Parlamendi 

liikmete valimist otsestel ja üldistel 

valimistel käsitleva akti läbivaatamisel 

tuleb hoiduda õigusliku aluse loomisest 

ühise valimisringkonna moodustamiseks, 

sest selle poliitilised tingimused ei ole 

täidetud; 

Or. en 

 


