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21. 10. 2015 A8-0286/41 

Pozměňovací návrh  41 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Akt o volbách z roku 1976 

Článek 9 b (nový) 

 

Akt o volbách z roku 1976 Pozměňovací návrh 

 Článek 9b 

Každý členský stát určí kontaktní úřad, 

jenž bude odpovědný za výměnu údajů 

o voličích se svými protějšky v ostatních 

členských státech. Tento úřad předá těmto 

protějškům nejpozději šest týdnů před 

prvním dnem voleb a prostřednictvím 

jednotného a zabezpečeného prostředku 

elektronické komunikace údaje 

o občanech Unie, kteří jsou státními 

příslušníky více než jednoho členského 

státu, a o občanech Unie, kteří nejsou 

státními příslušníky členského státu, 

v němž mají bydliště. 

 Předané údaje obsahují alespoň příjmení 

a jméno, věk a místo bydliště daného 

občana a datum jeho příjezdu do 

příslušného členského státu. 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/42 

Pozměňovací návrh  42 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

 

 

Akt o volbách z roku 1976 

Článek 3 e (nový) 

 

Akt o volbách z roku 1976 Pozměňovací návrh 

 Článek 3e 

 Na hlasovacích lístcích pro volby do 

Evropského parlamentu je zajištěna stejná 

viditelnost názvu a loga vnitrostátních 

stran jako názvu a loga evropských 

politických stran, pokud o to přidružená 

vnitrostátní politická strana požádá. 

 Členské státy podpoří a umožní prezentaci 

těchto spojení ve volebních šotech 

vysílaných v televizi a rozhlase a na 

materiálech používaných v rámci 

volebních kampaní. Volební materiály 

případně obsahují odkaz na volební 

program evropské politické strany, k níž je 

vnitrostátní strana přidružena. 

 Pravidla upravující doručování volebních 

materiálů voličům v rámci voleb do 

Evropského parlamentu jsou shodná 

s pravidly upravujícími volby na 

celostátní, regionální nebo místní úrovni 

v daném členském státě. 

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/43 

Pozměňovací návrh  43 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

 

 

Akt o volbách z roku 1976 

Článek 3 d (nový) 

 

Akt o volbách z roku 1976 Pozměňovací návrh 

 Článek 3d 

 Seznam kandidátů pro volby do 

Evropského parlamentu zajišťuje rovnost 

žen a mužů. Toho je ve všech členských 

státech dosaženo střídáním žen a mužů na 

kandidátních listinách nebo jinými 

srovnatelnými metodami, a to od voleb do 

Evropského parlamentu v roce 2024.  
  

  

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/44 

Pozměňovací návrh  44 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. jako další krok doporučuje členským 

státům, aby zvážily, jak harmonizovat 

minimální věk voličů na 16 let s cílem 

dále posílit volební rovnost občanů Unie; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


