
 

RR\1151129FI.docx  PE620.727v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019 

 

 

Istuntoasiakirja 
 

A8-0145/2018 

16.4.2018 

* 
MIETINTÖ 

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien 

edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan 

määräämisestä 

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 

Esittelijä: Danuta Maria Hübner 



 

PE620.727v02-00 2/7 RR\1151129FI.docx 

FI 

 

PR_NLE-CN_LegAct_app 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien 

yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä 

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) 

(Kuuleminen) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston esityksen (07162/2018), 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä 

vaaleilla annetun säädöksen1 11 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti 

neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0128/2018), 

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 

vaalilain uudistuksesta2,  

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin 

kokoonpanosta3, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan, 

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 

mietinnön (A8-0145/2018), 

1. hyväksyy neuvoston esityksen; 

2. muistuttaa Euroopan unionin vaalilain uudistuksesta antamaansa päätöslauselmaan 

liitetystä ehdotuksesta, jonka mukaan Euroopan parlamentti päättää neuvostoa 

kuultuaan vaalien äänestysajanjakson; 

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

parlamentin hyväksymään tekstiin; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja tiedoksi komissiolle 

sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

                                                 
1 Liitteenä 20. syyskuuta 1976 annetussa neuvoston päätöksessä 76/787/EHTY, ETY, (EYVL L 278, 8.10.1976, 

s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 93/81/EHTY, ETY, Euratom (EYVL L 33, 

9.2.1993, s. 15) ja neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1). 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0395. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0029. 
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PERUSTELUT 

 

Tämä mietintö on vastaus neuvoston esittämään kuulemispyyntöön esityksestä päätökseksi, 

jonka tarkoituksena on muuttaa seuraavien Euroopan parlamentin vaalien tavanomaista 

järjestämisajankohtaa. Edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä 

vaaleilla annetun säädöksen (”vaalisäädös”) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavat vaalit 

tulisi pitää torstaista 6. kesäkuuta sunnuntaihin 9. kesäkuuta 2019, mikä perustuu 

ensimmäisten yleisten välittömien vaalien ajankohtaan (torstaista 9. kesäkuuta sunnuntaihin 

12. kesäkuuta 1979). 

Vaalisäädöksen 11 artiklan 2 kohdassa kuitenkin säädetään, että jos vaalien toimittaminen 

kyseisenä ajankohtana osoittautuu mahdottomaksi, neuvosto määrää yksimielisesti Euroopan 

parlamenttia kuultuaan vähintään vuotta ennen viisivuotiskauden päättymistä toisen 

äänestysajanjakson, joka voi olla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen normaalisti 

noudatettavaa ajanjaksoa ja viimeistään yksi kuukausi sen jälkeen. 

Neuvostossa jäsenvaltiot ovat yksimielisiä siitä, että seuraavien Euroopan parlamentin vaalien 

toimittaminen normaalisti sovellettavina päivinä olisi mahdotonta. Jäsenvaltiot ovat 

ehdottaneet odottaessaan Euroopan parlamentin kuulemista, että vaalit pidetään 

23.-26. toukokuuta 2019. Parlamentin puheenjohtajakokous ehdotti samaa ajankohtaa 

kokouksessaan 11. tammikuuta 2018. 

Päätös vaalien uudesta ajankohdasta on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta jäsenvaltioille 

jää mahdollisimman paljon aikaa järjestää vaalit. 

Tämä tilanne oikeuttaa soveltamaan työjärjestyksen 78 c artiklassa esitettyä menettelyä, 

varsinkin koska neuvoston ehdotus vastaa puheenjohtajakokouksen 11. tammikuuta 2018 

ehdottamia päivämääriä. 

Sen vuoksi esittelijä suosittaa, että perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 

valiokunta hyväksyy neuvoston esityksen päätökseksi sellaisenaan. 
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ASIAN KÄSITTELY 
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA 
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LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA 
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Huomautus: Richard Corbett (S&D) ilmoitti, että myös hän äänesti mietintöluonnoksen puolesta 

 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 


