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Pakeitimas 36 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi dėl vis mažėjančio rinkėjų, 

ypač jauniausių iš jų, aktyvumo per 

rinkimus į Europos Parlamentą ir 

nepakankamo rinkėjų domėjimosi Europos 

Sąjungos klausimais kyla grėsmė Europos 

ateičiai, todėl reikia idėjų, kurios padėtų 

atgaivinti Europos demokratiją; 

E. kadangi vis mažėjantis rinkėjų, ypač 

jauniausių iš jų, aktyvumas per rinkimus į 

Europos Parlamentą ir nepakankamas 

rinkėjų domėjimasis rinkimais į Europos 

Parlamentą yra tiesioginė didžiulio 

demokratijos deficito, kuriuo grindžiama 

ES koncepcija ir kuriuo remiantis buvo 

sukurta ES, pasekmė, todėl būtinos bent 

jau esminės Sutarčių reformos, kurios 

padės atkurti demokratinę kontrolę, 

taikomą ES institucijoms, ir grąžinti 

suverenias teises Europos tautoms, 

regionams ir žmonėms; 

Or. en 
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Pakeitimas 37 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi nepaisant šių reformų rinkimai 

į Europos Parlamentą vis dar iš esmės 

reglamentuojami nacionalinės teisės aktais, 

rinkimų kampanijos yra nacionalinio 

pobūdžio, o Europos politinės partijos 

negali tinkamai vykdyti savo konstitucinių 

įgaliojimų ir prisidėti formuojant europinį 

politinį sąmoningumą ir reiškiant 

Sąjungos piliečių valią, kaip to 

reikalaujama pagal ES sutarties 10 

straipsnio 4 dalį; 

L. kadangi rinkimai į Europos Parlamentą 

turi būti reglamentuojami nacionalinės 

teisės aktais; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Pakeitimas 38 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

U. kadangi Lisabonos sutartimi buvo 

nustatyta nauja konstitucinė tvarka ir 

Europos Parlamentui suteikta teisė rinkti 

Europos Komisijos pirmininką
14

 (anksčiau 

jis tik duodavo pritarimą); kadangi per 

2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą 

buvo sukurtas svarbus precedentas šioje 

srityje ir kadangi šie rinkimai parodė, kad 

dėl pagrindinių kandidatų paskyrimo 

didėja piliečių susidomėjimas rinkimais į 

Europos Parlamentą; 

U. kadangi Lisabonos sutartimi buvo 

nustatyta nauja konstitucinė tvarka ir 

Europos Parlamentui suteikta teisė rinkti 

Europos Komisijos pirmininką
14

 (anksčiau 

jis tik duodavo pritarimą); kadangi per 

2014 m. rinkimus į Europos Parlamentą 

buvo sukurtas precedentas šioje srityje ir 

kadangi šie rinkimai, atsižvelgiant į 

rinkėjų aktyvumo lygį, parodė, kad dėl 

pagrindinių kandidatų paskyrimo piliečių 

susidomėjimas rinkimais į Europos 

Parlamentą nedidėja; 

__________________ __________________ 

14
 ES sutarties 17 straipsnio 7 dalis. 

14
 ES sutarties 17 straipsnio 7 dalis. 

Or. en 
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Pakeitimas 39 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

V konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

V. kadangi taikant pagrindinių kandidatų į 

Europos Komisijos pirmininko pareigas 

paskyrimo procedūrą nacionaliniu 

lygmeniu atiduoti balsai susiejami su 
Europos Sąjungos realijomis ir tai padeda 

Sąjungos piliečiams rinktis tarp 

alternatyvių politinių programų turint 

pakankamai informacijos; kadangi tuo 

atveju, jei pagrindiniai kandidatai 

paskiriami taikant atviras ir skaidrias 

procedūras, stiprinamas demokratinis 

teisėtumas ir atskaitomybė; 

V. kadangi pagrindinių kandidatų į 

Europos Komisijos pirmininko pareigas 

paskyrimo procedūra, kurią kai kurios 

Europos politinės partijos taikė 2014 m. 

rinkimuose į Europos Parlamentą, yra 

savavališka procedūra, nenumatyta 

Sutartyse, nes tokiu būdu Komisijos 

pirmininką Europos Parlamentas išrenka 

netiesiogiai, užuot išrinkęs jį tiesiogiai
1a

; 

 __________________ 

 1a
 ES sutarties 17 straipsnio 7 dalis. 

Or. en 
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Pakeitimas 40 

Gerolf Annemans 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

W konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

W. kadangi pagrindinių kandidatų į 

minėtąsias pareigas paskyrimo ir atrankos 

procedūra yra aiški Europos demokratijos 

išraiška; be to, kadangi ši procedūra turėtų 

būti neatskiriama rinkimų kampanijų 

dalis; 

W. kadangi pagrindinių kandidatų į 

minėtąsias pareigas paskyrimo ir atrankos 

procedūra neteikia jokios pridėtinės vertės 

tautų suverenumo aspektu, o priešingai – 
ši procedūra buvo sukurta siekiant 

suklaidinti piliečius kalbant apie 

veiksmingą jų galią taikyti demokratinę 

kontrolę ES institucijoms; kadangi šią 

procedūrą atitinkamai turėtų būti 

uždrausta taikyti vykdant rinkimų 

kampanijas; 

Or. en 

 

 


