
 

AM\1076592RO.doc  PE570.911v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.10.2015 A8-0286/32 

Amendamentul  32 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât actualele norme electorale 

europene permit stabilirea unui prag 

neobligatoriu de până la 5% din voturile 

exprimate pentru alegerile europene, iar 15 

state membre au profitat de această ocazie 

și au introdus un prag variind între 3% și 

5%; întrucât, în statele membre mai mici și 

în statele membre care și-au împărțit 

teritoriul în circumscripții electorale, 

pragul real depășește totuși 3%, chiar dacă 

nu există limite legale; întrucât 

introducerea unor praguri obligatorii este 

recunoscută de tradiția constituțională ca 

fiind o metodă legitimă de garantare a 

funcționării parlamentelor; 

Q. întrucât actualele norme electorale 

europene permit stabilirea unui prag 

neobligatoriu de până la 5% din voturile 

exprimate pentru alegerile europene, iar 15 

state membre au profitat de această ocazie 

și au introdus un prag variind între 3% și 

5%; întrucât, în statele membre mai mici și 

în statele membre care și-au împărțit 

teritoriul în circumscripții electorale, 

pragul real depășește totuși 3%, chiar dacă 

nu există limite legale; întrucât 

introducerea unor praguri obligatorii sau 

de abolire este recunoscută de tradiția 

constituțională ca fiind o metodă legitimă 

de garantare a funcționării parlamentelor; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât principiul egalității de șanse 

a partidelor politice necesită ca fiecărui 

partid să-i fie, în principiu, acordate 

aceleași oportunități pe toată durata 

procedurii electorale și, astfel, 

oportunități egale în ceea ce privește 

repartizarea locurilor și, în circumstanțele 

actuale, orice clauză de baraj la nivelul 

Uniunii pentru alegerile pentru 

Parlamentul European ar putea încălca 

principiul votului egal și al egalității de 

șanse pentru partidele politice; 

Or. en 

 


