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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0007/30 

Tarkistus  30 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Euroopan parlamentin kokoonpano 

2017/2054(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että Euroopan 

parlamentti esitti 11. marraskuuta 2015 

ehdotuksessaan neuvoston päätökseksi 

säännöksistä Euroopan parlamentin 

jäsenten valitsemisesta yleisillä, 

välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 

muuttamisesta pääpiirteissään kantansa 

sellaisen yhteisen vaalipiirin 

perustamiseen, jossa kunkin ehdokaslistan 

kärjessä olisi asianomaisen poliittisen 

perheen nimeämä komission 

puheenjohtajaehdokas; 

G. ottaa huomioon, että Euroopan 

parlamentti esitti 11. marraskuuta 2015 

ehdotuksessaan neuvoston päätökseksi 

säännöksistä Euroopan parlamentin 

jäsenten valitsemisesta yleisillä, 

välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 

muuttamisesta pääpiirteissään kantansa 

sellaisen yhteisen vaalipiirin 

perustamiseen; toteaa, että Euroopan 

parlamentin legitiimiyden 

varmistamiseksi siinä olisi oltava vain 

vaaleilla valittuja jäseniä, jotka edustavat 

jäsenvaltioiden kansalaisia; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0007/31 

Tarkistus  31 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Euroopan parlamentin kokoonpano 

2017/2054(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. panee merkille, että useat 

jäsenvaltiot ovat viime aikoina ilmaisseet 

kannattavansa yhteisen vaalipiirin 

perustamista vuoden 2019 eurovaaleista 

alkaen; toteaa, että yhteisen vaalipiirin 

perustaminen edellyttää, että säädöstä 
Euroopan parlamentin jäsenten 

valitsemisesta yleisillä, välittömillä 

vaaleilla muutetaan ja että se hyväksytään 

vähintään vuosi ennen eurovaaleja, kuten 

Venetsian komission hyvän vaalitavan 

säännöstössä määrätään; 

H. panee merkille, että useat 

jäsenvaltiot ovat viime aikoina ilmaisseet 

yhteisen vaalipiirin perustamista koskevan 

huolensa; toteaa Visegrad-ryhmän 26. 

tammikuuta 2018 esittämän Euroopan 

tulevaisuutta koskevan julkilausuman 

osoittaneen, ettei kaikki jäsenvaltiot 

kattavan yhteisen vaalipiirin 

perustamiseksi ole mandaattia; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0007/32 

Tarkistus  32 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Euroopan parlamentin kokoonpano 

2017/2054(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. panee merkille, että useat 

jäsenvaltiot ovat viime aikoina ilmaisseet 

kannattavansa yhteisen vaalipiirin 

perustamista vuoden 2019 eurovaaleista 

alkaen; toteaa, että yhteisen vaalipiirin 

perustaminen edellyttää, että säädöstä 

Euroopan parlamentin jäsenten 

valitsemisesta yleisillä, välittömillä 

vaaleilla muutetaan ja että se hyväksytään 

vähintään vuosi ennen eurovaaleja, kuten 

Venetsian komission hyvän vaalitavan 

säännöstössä määrätään; 

H. panee merkille, että useat 

jäsenvaltiot eivät hyväksy yhteisen 

vaalipiirin perustamista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0007/33 

Tarkistus  33 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Euroopan parlamentin kokoonpano 

2017/2054(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että yhteisen vaalipiirin 

käyttöönotto toisi lisää sisältöä unionin 

kansalaisuuteen ja lujittaisi Euroopan 

parlamentin vaalien eurooppalaista 

luonnetta; 

I. katsoo, ettei tällaista yhteistä 

vaalipiiriä ole käytössä edes maailman 

liittovaltioissa, ja se aiheuttaisi edustajien 

legitiimiyteen ja vastuuvelvollisuuteen 

liittyvää vakavaa huolta, koska heidät 

valitaan tällaisilta kansalliset rajat 

ylittäviltä listoilta ilman yhtenäistä 

eurooppalaista demosta ja erillään 

kansakunnista; katsoo, että tämä 

vahvistaisi mielikuvaa järjestelmästä, 

jossa EU:n eliitin jäsenet vain valitsevat 

toisiaan, ja saisi kansalaiset tuntemaan 

itsensä entistä etäisemmiksi unionista ja 

suhtautumaan siihen entistä 

epäluuloisemmin;  

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0007/34 

Tarkistus  34 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Euroopan parlamentin kokoonpano 

2017/2054(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että Euroopan parlamentin 

vaalien yhteisessä vaalipiirissä 

ylikansalliseksi ehdokaslistaksi ei pitäisi 

hyväksyä vain vakiintuneiden Euroopan 

tason poliittisten puolueiden listoja vaan 

myös sellaisten kansallisten puolueiden 

tai liikkeiden ehdokaslistoja, jotka eivät 

kuulu Euroopan tason poliittiseen 

puolueeseen, edellyttäen että ne täyttävät 

ennalta määrätyt eurooppalaiset kriteerit; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0007/35 

Tarkistus  35 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Euroopan parlamentin kokoonpano 

2017/2054(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. painottaa, että koska Yhdistyneeltä 

kuningaskunnalta vapautuu paikkoja EU-

eron johdosta, parlamentissa on helpompi 

ottaa käyttöön uusi paikkajako, joka on 

alenevan suhteellisuuden periaatteen 

mukainen; painottaa lisäksi, että ehdotettu 

uusi paikkajako mahdollistaisi parlamentin 

jäsenmäärän vähentämisen; panee 

merkille, että Yhdistyneeltä 

kuningaskunnalta vapautuvista paikoista 

tarvitsee käyttää vain osa ja silti voidaan 

varmistaa, ettei yksikään jäsenvaltio 

menetä paikkoja, ja varata merkittävä 

määrä paikkoja yhteiselle vaalipiirille; 

7. painottaa, että koska Yhdistyneeltä 

kuningaskunnalta vapautuu paikkoja EU-

eron johdosta, parlamentissa on helpompi 

ottaa käyttöön uusi paikkajako, joka on 

alenevan suhteellisuuden periaatteen 

mukainen; painottaa lisäksi, että ehdotettu 

uusi paikkajako mahdollistaisi parlamentin 

jäsenmäärän vähentämisen; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0007/36 

Tarkistus  36 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Euroopan parlamentin kokoonpano 

2017/2054(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että parlamentin 

jäsenmäärän vähentämisen ansiosta 

käyttöön jää paikkoja siltä varalta, että 

Euroopan unioni vielä laajenee ja että 

parlamenttiin valitaan jäseniä 

ylikansallisilta listoilta yhteisestä 

vaalipiiristä; 

8. korostaa, että parlamentin 

jäsenmäärän vähentämisen ansiosta 

käyttöön jää paikkoja siltä varalta, että 

Euroopan unioni vielä laajenee; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2018 A8-0007/37 

Tarkistus  37 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Euroopan parlamentin kokoonpano 

2017/2054(INL) 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. painottaa, että muutettu säädös 

Euroopan parlamentin jäsenten 

valitsemisesta yleisillä, välittömillä 

vaaleilla luo oikeusperustan yhteisen 

vaalipiirin perustamiselle; 

13. painottaa, että muutetussa 

säädöksessä Euroopan parlamentin 

jäsenten valitsemisesta yleisillä, 

välittömillä vaaleilla on pidättäydyttävä 

luomasta oikeusperustaa yhteisen 

vaalipiirin perustamiselle, koska poliittiset 

ehdot eivät täyty; 

Or. en 

 


