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Έκθεση A8-0286/2015 
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Εκλογική Ππάξη ηος 1976 

Άπθπο 9 β (νέο) 

 

 

 

Εκλογική Ππάξη τος 1976 Τποπολογία 

  Άξζξν 9β 

 Κάζε θξάηνο κέινο νξίδεη κηα εληαία αξρή 

επαθήο, ε νπνία είλαη αξκόδηα γηα ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ςεθνθόξνπο κε ηηο νκόινγεο αξρέο ησλ 

άιισλ θξαηώλ κειώλ. Η αξρή απηή 

δηαβηβάδεη ζηηο ελ ιόγσ νκόινγεο αξρέο, 

ην αξγόηεξν έμη εβδνκάδεο πξηλ από ηελ 

πξώηε εκέξα ησλ εθινγώλ θαη κέζσ 

νκνηόκνξθσλ θαη αζθαιώλ ειεθηξνληθώλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο, δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ έρνπλ ηελ 

ηζαγέλεηα πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο θξαηώλ 

κειώλ θαη ζρεηηθά κε ηνπο πνιίηεο ηεο 

Έλσζεο πνπ δελ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ηνπ 

θξάηνπο κέινπο θαηνηθίαο ηνπο. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη 

πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 

νλνκαηεπώλπκν, ηελ ειηθία, ηελ πόιε 

θαηνηθίαο, θαη ηελ εκεξνκελία άθημεο 

ζην νηθείν θξάηνο κέινο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πνιίηε. 
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Τροπολογία  42 
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Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αναθεώπηζη ηηρ εκλογικήρ νομοθεζίαρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 
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Εκλογική Ππάξη ηος 1976 

Άπθπο 3 ε (νέο) 

 

Εκλογική Ππάξη τος 1976 Τποπολογία 

  Άξζξν 3ε 

 Σηα ςεθνδέιηηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο εθινγέο γηα ην Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην παξέρεηαη ίζε πξνβνιή ζηηο 

νλνκαζίεο θαη ηα ινγόηππα ησλ εζληθώλ 

θνκκάησλ θαη ησλ επξσπατθώλ 

πνιηηηθώλ θνκκάησλ, αλ ην δεηήζνπλ ηα 

εζληθά θόκκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηά 

ηα επξσπατθά πνιηηηθά θόκκαηα. 

 Τα θξάηε κέιε ελζαξξύλνπλ θαη 

δηεπθνιύλνπλ ηε δεκηνπξγία απηώλ ησλ 

πνιηηηθώλ δηαζπλδέζεσλ, κε  ηειενπηηθέο 

θαη ξαδηνθσληθέο κεηαδόζεηο ησλ 

εθινγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο θαη 

κέζσ ηνπ πιηθνύ ηεο εθινγηθήο 

εθζηξαηείαο. Σην ζρεηηθό κε ηελ εθινγηθή 

εθζηξαηεία πιηθό επηζεκαίλεηαη επίζεο ε 

εθινγηθή δηαθήξπμε ηνπ επξσπατθνύ 

πνιηηηθνύ θόκκαηνο κε ην νπνίν, 

ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη ην εζληθό 

πνιηηηθό θόκκα. 

 Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ απνζηνιή 

εθινγηθνύ πιηθνύ ζε ςεθνθόξνπο ζην 

πιαίζην ησλ εθινγώλ γηα ην Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην είλαη ίδηεο κε εθείλεο πνπ 

εθαξκόδνληαη ζηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο 

θαη ηνπηθέο εθινγέο ζηα θξάηε κέιε. 

Or. en 
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Τροπολογία  43 
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Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αναθεώπηζη ηηρ εκλογικήρ νομοθεζίαρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

2015/2035(INL) 

 

Εκλογική Ππάξη ηος 1976 

Άπθπο 3 δ (νέο) 

 
 

Εκλογική Ππάξη τος 1976 Τποπολογία 

 Άξζξν 3δ 

  Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ςεθνδειηίσλ κε 

ηνπο ππνςήθηνπο γηα ηελ εθινγή ζην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην δηαζθαιίδεηαη ε 

ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. 

Απηό επηηπγράλεηαη ζε όια ηα θξάηε κέιε 

κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο ελαιιαγήο 

αλδξώλ/γπλαηθώλ ζηα ςεθνδέιηηα, ή 

κέζσ άιισλ αληίζηνηρσλ κεζόδσλ, 

μεθηλώληαο από ηηο επξσπατθέο εθινγέο 

ηνπ 2024.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Τροπολογία  44 

Danuta Maria Hübner 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ PPE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αναθεώπηζη ηηρ εκλογικήρ νομοθεζίαρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 15 

 

Ππόταση ψηυίσματορ Τποπολογία 

15. ζπληζηά επηπιένλ ζηα θξάηε κέιε λα 

εμεηάζνπλ ηε δπλαηόηεηα ελαξκόληζεο 

ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ ςεθνθόξσλ θαη λα 

ην νξίζνπλ ζηα 16 ρξόληα, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε ηζόηεηα ηνπ 

εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ πνιηηώλ ηεο 

Έλσζεο· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 

 

 


