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Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan parlamentin vaaleista vuonna 2014
(2012/2829(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon neuvoston 20. syyskuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen, sellaisena 
kuin se on muutettuna1 , liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin 
yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 10 ja 11 artiklan,

– ottaa huomioon komission ... 2012 antaman julkilausuman Euroopan parlamentin 
vaaleista vuonna 2014,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenet edustavat suoraan kansalaisia unionin 
tasolla;

B. ottaa huomioon, että yleinen osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin on laskenut 
63 prosentista (vuonna 1979) 43 prosenttiin (vuonna 2009);

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

D. 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 tai nimityksiä;

E. katsoo, että uudella parlamentilla on oltava riittävästi aikaa järjestää toimintansa ennen 
komission puheenjohtajan valintaa ja että mieluiten on vältettävä yleisten vapaapäivien 
määräämistä vaalipäiviksi (torstai–sunnuntai);

F. katsoo, että jotta uusi komissio olisi valmis aloittamaan toimikautensa 1. marraskuuta, 
komission puheenjohtajan vaali olisi toimitettava heinäkuussa parlamentin ensimmäisen 
istuntojakson aikana;

G. ottaa huomioon, että parlamentti äänestää komission koko kollegion nimittämisen 
hyväksymisestä sen jälkeen, kun se on kuullut ehdokkaita, jotka jäsenvaltiot ovat 
asettaneet yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa;

1. kehottaa Euroopan poliittisia ryhmiä nimeämään ehdokkaat komission puheenjohtajaksi ja 
toivoo, että kyseiset ehdokkaat omaksuvat johtavan roolin Euroopan parlamentin 

                                               
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).
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vaalikampanjassa; korostaa, että on tärkeää vahvistaa sekä parlamentin että komission 
poliittista oikeutusta yhdistämällä niiden vaalit entistä suoremmin äänestäjien tekemään 
valintaan;

2. kehottaa valitsemaan vähintään puolet seuraavan komission jäsenistä vuonna 2014 valitun 
Euroopan parlamentin jäsenten keskuudesta, mikä kuvastaisi tällä tavoin näiden kahden 
lainsäädäntöelimen välistä tasapainoa; kehottaa poliittisia ryhmiä ja puolueita 
varmistamaan tällaisen kokoonpanon;

3. pyytää neuvostoa kuulemaan parlamenttia siitä, että vaalit järjestetään joko 
15.-18. toukokuuta tai 22.–25. toukokuuta 2014;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.


