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21. 10. 2015 A8-0286/36 

Pozměňovací návrh  36 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že účast v evropských 

volbách neustále klesá, zejména mezi 

nejmladšími občany, a nezájem občanů 

o evropské otázky ohrožuje budoucnost 

Evropy, a proto jsou nezbytné nové 

myšlenky, které pomohou oživit evropskou 

demokracii; 

E. vzhledem k tomu, že účast v evropských 

volbách neustále klesá, zejména mezi 

nejmladšími občany, a nezájem občanů 

o evropské volby je přímým důsledkem 

velkého demokratického deficitu, na jehož 

základě byla EU koncipována a 

vybudována, a vzhledem k tomu, že je 
proto přinejmenším nutné provést zásadní 

reformy Smluv, které by přispěly 

k obnovení demokratické kontroly orgánů 

a institucí EU a navrátily evropským 

národům, regionům a občanům 

suverenitu; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/37 

Pozměňovací návrh  37 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že navzdory těmto 

reformám se evropské volby stále řídí 

především vnitrostátními právními 

předpisy, volební kampaně si zachovávají 

vnitrostátní rozsah a evropské politické 

strany nemohou dostatečně plnit svůj 

ústavní mandát a přispívat „k utváření 

evropského politického vědomí a k 

vyjadřování vůle občanů Unie“, jak se 

vyžaduje v čl. 10 odst. 4 SEU; 

L. vzhledem k tomu, že se evropské volby 

musí řídit vnitrostátními právními 

předpisy; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/38 

Pozměňovací návrh  38 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 

smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 

tím, že Evropský parlament obdržel právo 

zvolit předsedu Evropské komise
14

 namísto 

pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem 

k tomu, že evropské volby konané v roce 

2014 znamenaly v tomto směru významný 

precedens a ukázaly, že nominace 

vedoucích kandidátů zájem občanů o tyto 

volby zvyšuje; 

U. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 

smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 

tím, že Evropský parlament obdržel právo 

zvolit předsedu Evropské komise
14

 namísto 

pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem 

k tomu, že evropské volby konané v roce 

2014 znamenaly v tomto směru precedens 

a volební účast ukázala, že ani nominace 

vedoucích kandidátů zájem občanů o tyto 

volby nezvyšuje; 

__________________ __________________ 

14
 Čl. 17 odst. 7 SEU. 

14
 Čl. 17 odst. 7 SEU. 

Or. en 



 

AM\1076589CS.doc  PE570.911v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21. 10. 2015 A8-0286/39 

Pozměňovací návrh  39 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

V. vzhledem k tomu, že nominace 

vedoucích kandidátů na funkci předsedy 

Evropské komise představuje spojení mezi 

hlasy odevzdanými na vnitrostátní úrovni 

a evropským kontextem a umožňuje 

občanům Unie, aby se informovaně 

rozhodovali mezi alternativními 

politickými programy; vzhledem k tomu, 

že nominace vedoucích kandidátů na 

základě otevřeného a transparentního 

postupu posiluje demokratickou legitimitu 

a zvyšuje odpovědnost; 

V. vzhledem k tomu, že postup nominace 

vedoucích kandidátů na funkci předsedy 

Evropské komise, který uplatnily některé 

evropské politické strany v evropských 

volbách v roce 2014, je dobrovolným 

postupem zakotveným ve Smlouvách, 

jelikož předseda Komise není volen přímo, 

nýbrž nepřímo Evropským 

parlamentem
1a

; 

 __________________ 

 1a
 Čl. 17 odst. 7 SEU. 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/40 

Pozměňovací návrh  40 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění W 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

W. vzhledem k tomu, že postup pro 

nominaci a výběr vedoucích kandidátů do 

této funkce je výrazným projevem 

evropské demokracie; vzhledem k tomu, že 

by měl být navíc nedílnou součástí 

volebních kampaní; 

W. vzhledem k tomu, že postup pro 

nominaci a výběr vedoucích kandidátů do 

této funkce nepředstavuje v souvislosti s 

uplatňováním svrchovanosti lidu žádnou 

přidanou hodnotu, ale naopak byl 

koncipován tak, aby občany uváděl 

v omyl, pokud jde o jejich skutečnou moc 

týkající se demokratické kontroly institucí 

EU; vzhledem k tomu, by proto měl být 

ve volebních kampaních zakázán; 

Or. en 

 

 


