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7.3.2012 A7-0027/9 

Tarkistus  9 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

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 A7-0027/10 

Tarkistus  10 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

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 



 

AM\895077FI.doc  PE483.183v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2012 A7-0027/11 

Tarkistus  11 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

X. Euroopan unionista tehdyssä 

sopimuksessa todetaan, että Euroopan 

tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat 

eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden 

muodostumiseen ja unionin kansalaisten 

tahdon ilmaisemiseen, ja tätä varten 

parlamentti on kehottanut komissiota 

Euroopan tason poliittisia puolueita ja 

niiden rahoitusta koskevista säännöistä 

annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 

soveltamisesta 6. huhtikuuta 2011 

antamassaan päätöslauselmassa 

panemaan alulle lainsäädäntöä yhteisen 

oikeudellisen aseman luomiseksi 

Euroopan tason poliittisille puolueille ja 

säätiöille, 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/12 

Tarkistus  12 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. päättää uudistaa vaalimenettelyään 

tavoitteenaan lisätä parlamentin 

legitimiteettiä ja tehokkuutta lujittamalla 

eurooppalaista demokraattista 

ulottuvuutta ja jakamalla paikat 

oikeudenmukaisemmin jäsenvaltioiden 

kesken perussopimusten mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/13 

Tarkistus  13 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

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 A7-0027/14 

Tarkistus  14 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/15 

Tarkistus  15 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta – ii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(ii) ehdottaa vuoropuhelun 

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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/16 

Tarkistus  16 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa komissiota antamaan 

ehdotuksen asetukseksi, jolla 

parannetaan jäsenvaltioiden tuottamien 

väestömäärää koskevien tietojen 

yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/17 

Tarkistus  17 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa jäsenvaltioita ja poliittisia 

puolueita edistämään naisten sekä 

vähemmistöjen laajempaa edustusta 

ehdokkaiden joukossa; pitää Euroopan 

unionin legitimiteetin kannalta tärkeänä, 

että parlamentin kokoonpano kuvastaa 

Euroopan kansojen moninaisuutta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0027/18 

Tarkistus  18 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta annetun säädöksen muuttaminen 

2009/2134(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä 

tarkistaa pöytäkirjaa erioikeuksista ja 

vapauksista, jotta voidaan luoda 

yhtenäinen ja ylikansallinen järjestelmä 

Euroopan parlamentin jäseniä varten
1
; 

Poistetaan. 

1 
Katso erioikeuksista ja vapauksista 

tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta 

6. heinäkuuta 2006 annettu Euroopan 

parlamentin päätöslauselma (EUVL C 

303 E, 13.12.2006, s. 830), jossa 

parlamentti vahvisti aikomuksensa 

käyttää jäsenten asemaa koskevia 

sääntöjä tarkistamisen osittaisena 

pohjana (Euroopan parlamentin jäsenten 

asemaa koskevien sääntöjen 

vahvistamisesta 3. kesäkuuta 2003 tehty 

Euroopan parlamentin päätös (EUVL 

68 E, 18.3.2004, s. 115)). 

 

Or. en 

 


