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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien järjestämisen tehostamisesta
(0000/2013(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan ja 17 artiklan 
7 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 22 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 ja 39 artiklan,

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen, sellaisena kuin se on 
muutettuna, liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä 
välittömillä vaaleilla annetun säädöksen1 10 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon direktiivin 93/109/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2013/1/EU, 

– ottaa huomioon komission 12. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
antaman tiedonannon "Valmistautuminen vuonna 2014 järjestettäviin Euroopan
parlamentin vaaleihin: entistä demokraattisempi ja tehokkaampi vaalimenettely" 
(COM(2013)0126),

– ottaa huomioon komission 12. maaliskuuta 2013 jäsenvaltioille ja Euroopan tason 
puolueille ja kansallisille puolueille antaman suosituksen Euroopan parlamentin 
vaalimenettelyn demokraattisuuden ja tehokkuuden lisäämisestä (C(2013)1303),

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuoden 2014 Euroopan 
parlamentin vaaleista2,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin 
kokoonpanosta ja vuoden 2014 vaaleista3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon päätöksen, jonka mukaan vaaleja aikaistetaan siten, että vaalipäivät ovat 
22.–25. toukokuuta 2014;

B. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla;

                                               
1 Neuvoston päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom (EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1) sellaisena kuin se on 
muutettuna neuvoston päätöksellä 93/81/Euratom, EHTY, ETY (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, P7_TA(2012)0462.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0082.
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C. ottaa huomioon, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen 
unionissa;

D. ottaa huomioon, että Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen 
poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen;

E. ottaa huomioon, että suurimmat Euroopan tason poliittiset puolueet vaikuttavat 
valmistautuvan nimeämään ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi, ja toivoo, että 
mainitut ehdokkaat omaksuvat johtavan roolin Euroopan parlamentin vaalikampanjassa 
erityisesti esittelemällä henkilökohtaisesti oman poliittisen ohjelmansa;

F. katsoo, että puolueen sisäinen demokratia ja avoimuuden ja integriteetin korkea taso ovat 
poliittisen järjestelmän uskottavuuden lisäämisen olennainen perusta;

G. katsoo, että EU:n hallinnon nykyisen kriisin ratkaiseminen edellyttää integraatioprosessin 
täydempää demokraattista oikeutusta;

H. ottaa huomioon, että kansalaisilla on oikeus asettua ehdokkaaksi ja äänestää, vaikka he 
asuisivat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole;

I. katsoo, että äänestysaktiivisuutta voidaan todennäköisesti edistää aktiivisella 
vaalikampanjalla, jonka yhteydessä poliittiset puolueet ja niiden ehdokkaat kilpailevat 
äänistä ja paikoista politiikan eurooppalaista ulottuvuutta koskevilla vaihtoehtoisilla 
ohjelmillaan;

J. ottaa huomioon, että mielipidemittaukset ovat osoittaneet toistuvasti, että suuri osa 
kansalaisista äänestäisi todennäköisemmin, jos Euroopan parlamentista, Euroopan tason 
poliittisista puolueista, puolueohjelmista ja ehdokkaista olisi saatavissa enemmän tietoja;

K. ottaa huomioon, että parlamentti valitsee komission puheenjohtajan Eurooppa-neuvoston 
ehdotuksesta ja että Eurooppa-neuvoston on otettava huomioon vaalien tulos ja kuultava 
uutta parlamenttia ennen nimitystä/nimityksiä;

1. kehottaa jäsenvaltioita ja poliittisia puolueita varmistamaan, että Euroopan parlamentin 
vaalien ehdokkaiden nimet julkistetaan viimeistään kuusi viikkoa ennen ensimmäistä 
vaalipäivää eli huhtikuun alussa vuonna 2014;

2. kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että Euroopan tason poliittisten puolueiden 
ehdokaslistat ja tunnukset on merkitty äänestyslippuun ehdokkaiden lisäksi; 

3. pyytää, että Euroopan tason poliittiset puolueet nimittävät ehdokkaansa komission 
puheenjohtajaksi riittävän varhaisessa vaiheessa ennen vaaleja, jotta 
puheenjohtajaehdokkaat voivat kampanjoida aktiivisesti ja tehokkaasti;

4. kehottaa jäsenvaltioita sallimaan Euroopan tason poliittisten puolueiden poliittiset radio-
ja tv- mainokset;

5. vaatii, että jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla voidaan 
varmistaa niiden kansalaisten tehokas avustaminen, jotka asettuvat haluavat äänestää tai 
asettua ehdokkaaksi muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan;
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6. vaatii, että mikään jäsenvaltio ei saa julkaista tuloksia ennen kuin sunnuntaina 
25. toukokuuta 2014 kello 20.00 Keski-Euroopan aikaa;

7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille sekä ja Euroopan tason 
poliittisille puolueille.


