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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

2014. aastal toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste parema korraldamise kohta
(0000/2013(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 10 ja artikli 17 lõiget 7,

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 22 lõiget 2,

– võttes arvesse põhiõiguste harta artikleid 11 ja 39,

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele lisatud Euroopa Parlamendi 
liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti (muudetud kujul)1 artikli 10 
lõiget 2,

– võttes arvesse direktiivi 2013/1/EL, millega muudetakse direktiivi 93/109/EÜ,

– võttes arvesse komisjoni 12. märtsi 2013. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
pealkirjaga „Ettevalmistused 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks: valimiste 
veelgi demokraatlikum ja tõhusam korraldus” (COM(2013)0126),

– võttes arvesse komisjoni 12. märtsi 2013. aasta soovitust Euroopa Parlamendi valimiste 
demokraatlikuma ja tõhusama läbiviimise kohta (2013/142/EL), mis on adresseeritud 
liikmesriikidele ning Euroopa tasandi ja liikmesriikide erakondadele,

– võttes arvesse oma 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2014. 
aasta valimiste kohta2,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi koosseisu 
kohta 2014. aasta valimisi silmas pidades3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2013),

A. arvestades, et kokku on lepitud valimispäevade ettepoole toomine, nii et valimised 
toimuksid 22.–25. mail 2014;

B. arvestades, et kodanikud on liidu tasandil otseselt esindatud Euroopa Parlamendis;

C.  arvestades, et igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias;

D. arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse 
                                               
1 Nõukogu otsus 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1), mida on muudetud nõukogu 
otsusega 93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom 
(EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1).
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0462.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0082.
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kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele;

E. arvestades, et suuremad Euroopa tasandi erakonnad näivad olevat valmis nimetama oma 
kandidaadid komisjoni presidendi kohale ning loodetavasti tõusevad need kandidaadid 
esile parlamendivalimiste kampaanias, tutvustades isiklikult oma poliitilist programmi;

F. arvestades, et erakonna sisedemokraatia ning erakondade avatuse ja aususe kõrged 
standardid on oluline eeldus, et suurendada avalikkuse usaldust poliitilise süsteemi vastu;

G. arvestades, et praeguse valitsemiskriisi lahendamiseks ELis on vaja integratsiooniprotsessi 
suuremat demokraatlikku legitiimsust;

H. arvestades, et kodanikel on õigus valida ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, 
kui nad elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole;

I. arvestades, et valimisaktiivsust on tõenäoliselt võimalik suurendada, kui korraldada elav 
poliitiline kampaania, kus erakonnad ja nende kandidaadid võistlevad häälte ja kohtade 
pärast erinevate programmide alusel, milles käsitletakse poliitika tegemise Euroopa 
mõõdet;

J. arvestades, et mitmed arvamusküsitlused näitavad, et valdav enamik inimesi läheks 
valima, kui neil oleks rohkem teavet Euroopa Parlamendi, erakondade, nende 
programmide ja kandidaatide kohta;

K. arvestades, et Euroopa Komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu 
ettepanekul, kusjuures Euroopa Ülemkogu peab arvesse võtma valimiste tulemusi ja 
konsulteerima uue parlamendiga enne oma kandidaadi või kandidaatide nimetamist;

1. palub liikmesriikidel ja erakondadel tagada, et Euroopa Parlamendi valimistel osalevate 
kandidaatide nimed tehakse teatavaks vähemalt kuus nädalat enne valimiste algust, see 
oleks siis 2014. aasta aprilli algul;

2. nõuab, et liikmesriigid kannaksid hoolt selle eest, et Euroopa tasandi erakondade nimed ja 
logod oleksid hääletussedelil näha nende kandidaatide nimekirja kõrval;

3. soovitab tungivalt, et Euroopa tasandi erakonnad nimetaksid oma kandidaadi Euroopa 
Komisjoni presidendi kohale piisavalt varakult enne valimisi, et kandidaadid saaksid 
korraldada mõjuka kampaania;

4. ergutab liikmesriike lubama Euroopa tasandi erakondadele poliitilisi tele- ja raadiosaateid;

5. nõuab, et liikmesriigid astuksid kõik sammud, mis on vajalikud kokkulepitud meetmete 
tõhusaks rakendamiseks, et abistada kodanikke, kes soovivad valida või kandideerida 
liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole;

6. nõuab, et tulemusi ei avaldata üheski liikmesriigis enne kella 20.00 Kesk-Euroopa aja 
järgi pühapäeval 25. mail 2014. aastal;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja Euroopa tasandi erakondadele.


