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Tarkistus  1 
Íñigo Méndez de Vigo 
PPE-ryhmän puolesta 

Ramón Jáuregui Atondo 
S&D-ryhmän puolesta 

Andrew Duff 
ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0115/2010 
Íñigo Méndez de Vigo 
Perussopimusten tarkistaminen – Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat 

siirtymätoimenpiteet 

17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE) 

Päätöslauselmaesitys 
1 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että Eurooppa-neuvoston 

pyytämä pöytäkirjan N:o 36 muutos on 

välitöntä seurausta Lissabonin sopimuksen 

uusista määräyksistä ja se on järkevä 

ratkaisu, jonka avulla kaikki lisäpaikkoja 

saavat jäsenvaltiot voivat nimetä jäsenet 

näille paikoille; antaa suostumuksensa 

sille, että parlamenttiin valitaan 18 uutta 

jäsentä vaalikauden 2009−2014 jäljellä 

olevaksi ajaksi; vaatii kuitenkin, että 

kaikkien 18:n pitäisi ryhtyä hoitamaan 

edustajantointaan parlamentissa samaan 

aikaan, jotta parlamentin tasapainoa 

kansalaisuuksien suhteen ei järkytettäisi; 

kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 

vaalimenettelynsä mahdollisimman pian ja 

käytännöllisesti loppuun; 

1. katsoo, että Eurooppa-neuvoston 

ehdottama pöytäkirjan N:o 36 muutos on 

välitöntä seurausta Lissabonin sopimuksen 

uusista määräyksistä ja että näin ollen se 

on siirtymäkauden ratkaisu, jonka avulla 

kaikki lisäpaikkoja saavat jäsenvaltiot 

voivat nimetä jäsenet näille paikoille antaa 

suostumuksensa sille, että parlamenttiin 

valitaan 18 uutta jäsentä vaalikauden 

2009−2014 jäljellä olevaksi ajaksi; vaatii 

kuitenkin, että kaikkien 18:n pitäisi ryhtyä 

hoitamaan edustajantointaan parlamentissa 

samaan aikaan, jotta parlamentin 

tasapainoa kansalaisuuksien suhteen ei 

järkytettäisi; kehottaa jäsenvaltioita 

saattamaan vaalimenettelynsä 

mahdollisimman pian ja käytännöllisesti 

loppuun; 

Or. en 
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Tarkistus  2 
Íñigo Méndez de Vigo 
PPE-ryhmän puolesta 

Ramón Jáuregui Atondo 
S&D-ryhmän puolesta 

Andrew Duff 
ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0115/2010 
Íñigo Méndez de Vigo 
Perussopimusten tarkistaminen – Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat 

siirtymätoimenpiteet 

17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE) 

Päätöslauselmaesitys 
7 kohta 
 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa lisäksi, että Euroopan 

parlamentin kokoonpanosta tehtävissä 

uusissa päätöksissä on otettava huomioon 

unioniin siihen mennessä mahdollisesti 

liittyneet uudet jäsenvaltiot ja säädettävä 

uusille jäsenvaltioille annettavien 

paikkojen määrästä; 

7. ilmoittaa Eurooppa-neuvostolle 

laativansa lähiaikoina esityksiä 

tarvittavista säännöksistä jäsentensä 

yleisten ja välittömien vaalien 

toimittamiseksi yhdenmukaista menettelyä 

noudattaen kaikissa jäsenvaltioissa tai 

kaikille jäsenvaltioille yhteisten 

periaatteiden mukaisesti, ja että 

parlamentti käynnistää mainitun 

vaalitapauudistuksen SEU:n 48 artiklan 

2 kohdan sekä SEUT:n 223 artiklan 

mukaisesti; vaatii lisäksi, että Euroopan 

parlamentin uudistamista käsittelevä 

valtuuskunta on kutsuttava koolle 

valmistelemaan perussopimusten 

tarkistamista;  

Or. en 

 

 


