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21.10.2015 A8-0286/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona Európskej únie 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže platné európske volebné pravidlá 

umožňujú nezáväzný limit do 5 % 

odovzdaných hlasov pre európske voľby 

a keďže 15 členských štátov využilo túto 

príležitosť a zaviedlo prah medzi 3 % 

a 5 %; keďže v menších členských štátoch 

a v členských štátoch, ktoré rozdelili svoju 

volebnú oblasť na volebné obvody, je limit 

v skutočnosti nad 3 %, hoci žiadne 

zákonné limity neexistujú; keďže 

zavedenie povinných prahových hodnôt 

považuje ústavná tradícia za legitímny 

spôsob, ako zaručiť schopnosť 

parlamentov fungovať; 

Q. keďže platné európske volebné pravidlá 

umožňujú nezáväzný limit do 5 % 

odovzdaných hlasov pre európske voľby 

a keďže 15 členských štátov využilo túto 

príležitosť a zaviedlo prah medzi 3 % 

a 5 %; keďže v menších členských štátoch 

a v členských štátoch, ktoré rozdelili svoju 

volebnú oblasť na volebné obvody, je limit 

v skutočnosti nad 3 %, hoci žiadne 

zákonné limity neexistujú; keďže 

zavedenie alebo zrušenie povinných 

prahových hodnôt považuje ústavná 

tradícia za legitímny spôsob, ako zaručiť 

schopnosť parlamentov fungovať; 

Or. en 

 

 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0286/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona Európskej únie 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. keďže zásada rovnosti príležitostí 

pre politické strany si vyžaduje, 

aby sa všetkým stranám v zásade 

poskytovali rovnaké príležitosti v priebehu 

celého volebného postupu, a teda 

aj rovnaké príležitosti v súvislosti 

s prideľovaním kresiel, a keďže 

v súčasnej situácii by každé obmedzujúce 

ustanovenie na úrovni Únie v prípade 

volieb do Európskeho parlamentu mohlo 

predstavovať porušenie zásad rovných 

volieb a rovnakých príležitostí 

pre politické strany; 

Or. en 

 

 


