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7.3.2012 A7-0027/4 

Tarkistus  4 

Anneli Jäätteenmäki ja muut 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan V kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

V. parlamentti on aiemmin päättänyt 

tutkia mahdollisuutta valita joitakin 

parlamentin jäseniä yleiseurooppalaisilta 

listoilta, sillä tämä toisi vaalikampanjaan 

todellisen eurooppalaisen ulottuvuuden ja 

antaisi erityisesti keskeisen aseman 

Euroopan tason poliittisille puolueille, 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/5 

Tarkistus  5 

Anneli Jäätteenmäki ja muut 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan W kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

W. yleiseurooppalaisia ehdokaslistoja 

käyttöön otettaessa on tärkeimpänä 

periaatteena pidettävä edelleen 

yhdenvertaisuuden periaatetta; 

parlamentin jäsenten aseman olisi siksi 

pysyttävä ennallaan riippumatta siitä, 

onko heidät valittu yleiseurooppalaisilta, 

kansallisilta tai alueellisilta 

ehdokaslistoilta, 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/6 

Tarkistus  6 

Anneli Jäätteenmäki ja muut 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. ehdottaa, että parlamenttiin valitaan 

25 jäsentä yhdestä vaalipiiristä, jonka 

muodostaa koko Euroopan unionin alue; 

yleiseurooppalainen lista koostuisi 

ehdokkaista, jotka ovat kotoisin vähintään 

kolmanneksesta jäsenvaltioista, ja siinä 

voidaan varmistaa asianmukainen 

sukupuolten edustus; kukin äänestäjä 

voisi antaa EU:n laajuiselle listalle yhden 

äänen kansalliselle tai alueelliselle listalle 

antamansa äänen lisäksi; paikat 

jaettaisiin d'Hondtin menetelmän 

mukaisesti ilman vähimmäiskynnystä; 

ehdottaa lisäksi, että perustetaan EU:n 

tason vaaliviranomainen, jotta voidaan 

säännellä yleiseurooppalaiseen listaan 

perustuvien vaalien toimittamista ja 

tarkistaa niiden tulos; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/7 

Tarkistus  7 

Anneli Jäätteenmäki ja muut 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(i) ehdottaa, että parlamentti esittää 

jäsentensä enemmistöllä ehdotuksen 

päätökseksi, jolla sen kokoonpano 

määritellään siten, että otetaan huomioon 

uusien jäsenvaltioiden liittyminen unioniin, 

ja Eurostatin vahvistamien asukaslukujen 

perusteella; päätöstä koskeva aloite olisi 

tehtävä kunkin vaalikauden aikana, ja 

päätös olisi tehtävä parlamentin 

hyväksynnällä ennen vaalikauden 

neljännen kalenterivuoden loppua; 

(i) ehdottaa, että parlamentti esittää 

jäsentensä enemmistöllä ehdotuksen 

päätökseksi, jolla sen kokoonpano 

määritellään siten, että otetaan huomioon 

uusien jäsenvaltioiden liittyminen unioniin, 

ja Eurostatin vahvistamien asukaslukujen 

perusteella; päätöstä koskeva aloite olisi 

tehtävä kunkin vaalikauden aikana, ja 

päätös olisi tehtävä parlamentin 

hyväksynnällä ennen vaalikauden 

neljännen kalenterivuoden loppua; 

uudelleenjaossa noudatetaan alenevan 

suhteellisuuden periaatetta Lissabonin 

sopimuksen määräysten mukaisesti, ja se 

toimii mittapuuna arvioitaessa, onko 

toimivaltaisten toimielinten tekemä päätös 

Euroopan parlamentin kokoonpanosta 

asiassa sovellettavien säännösten 

mukainen; toteaa, että edellä mainitun 

kehyksen avulla voidaan yhdistää 

tehokkuuden periaate, kun jäsenten 

lukumäärälle asetetaan yläraja, joka on 

sovitettavissa yhteen lainsäädäntöelimen 

tehtävän kanssa, moniarvoisuuden 

periaate, kun annetaan jokaiselle 

jäsenvaltiolle mahdollisuus, että 

edustettuna on tärkeimpien poliittisten 

suuntausten kirjo, erityisesti 

hallitusenemmistö ja oppositio, ja 

yhteenkuuluvuuden periaate; 

(ii) ehdottaa vuoropuhelun  
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käynnistämistä Eurooppa-neuvoston 

kanssa, jotta voidaan tarkastella 

mahdollisuutta päästä sopimukseen 

kestävästä ja avoimesta parlamentin 

paikkajaosta, jossa noudatettaisiin 

perussopimuksissa määrättyjä kriteereitä 

ja poliittisten puolueiden 

moniarvoisuuden ja valtioiden välisen 

solidaarisuuden periaatteita; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/8 

Tarkistus  8 

Anneli Jäätteenmäki ja muut 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(i) pyytää käynnistämään neuvoston 

kanssa vuoropuhelun, johon myös 

komissio osallistuu, Euroopan 

parlamentin jäsenten valitsemisesta 

yleisillä, välittömillä vaaleilla 

20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 

kattavasta muuttamisesta; huomauttaa, 

että yhteisymmärrykseen on päästävä 

erityisesti uudistusten aikataulusta, 

parlamentin lopullisesta jäsenmäärästä ja 

paikkajaosta (mukaan luettuna alenevan 

suhteellisuuden lakisääteinen 

määritelmä) sekä yleiseurooppalaisessa 

vaalipiirissä sovellettavasta 

äänestysjärjestelmästä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


