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Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

  Artykuł 9b 

 Każde państwo członkowskie wyznacza 

pojedynczy organ kontaktowy 

odpowiedzialny za wymianę danych 

dotyczących wyborców ze swoimi 

odpowiednikami w innych państwach 

członkowskich. Co najmniej na sześć 

tygodni przed pierwszym dniem wyborów 

wspomniany organ przekazuje swoim 

odpowiednikom za pośrednictwem 

jednolitych i bezpiecznych środków 

komunikacji elektronicznej dane 

dotyczące obywateli Unii, którzy są 

obywatelami więcej niż jednego państwa 

członkowskiego, oraz obywateli Unii, 

którzy nie są obywatelami państwa 

członkowskiego, w którym zamieszkują. 

 Przekazywane informacje obejmują 

przynajmniej nazwisko i imię, wiek, 

miejsce zamieszkania i datę przybycia do 

danego państwa członkowskiego 

obywatela, którego informacje dotyczą. 
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Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

  Artykuł 3e 

 Karty do głosowania wykorzystywane w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego 

zapewniają jednakową widoczność nazw i 

znaków graficznych partii krajowych, a 

także europejskich partii politycznych, 

jeżeli wniesie o to powiązana krajowa 

partia polityczna. 

 Państwa członkowskie wspierają i 

ułatwiają informowanie o tych 

powiązaniach w telewizyjnych i radiowych 

audycjach wyborczych oraz w materiałach 

wykorzystywanych w kampanii wyborczej. 

Materiały wykorzystywane w kampanii 

wyborczej zawierają odniesienie do 

manifestu ewentualnej europejskiej partii 

politycznej, z którą powiązana jest partia 

krajowa. 

 Zasady dotyczące przesyłania wyborcom 

materiałów wyborczych w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego są takie same 

jak zasady obowiązujące w przypadku 

wyborów krajowych, regionalnych i 

lokalnych w danym państwie 

członkowskim. 

Or. en 



 

AM\1076647PL.doc  PE570.911v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.10.2015 A8-0286/43 

Poprawka  43 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 d (nowy) 
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 Artykuł 3d 

  Lista kandydatów w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego zapewnia 

równouprawnienie płci. Cel ten należy 

osiągnąć we wszystkich państwach 

członkowskich za pomocą 

naprzemiennych list lub innych 

równoważnych metod, począwszy od 

wyborów europejskich w 2024 r.  

Or. en 



 

AM\1076647PL.doc  PE570.911v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.10.2015 A8-0286/44 

Poprawka  44 

Danuta Maria Hübner 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. jako dalszy krok zaleca państwom 

członkowskim rozważenie sposobów 

zharmonizowania minimalnego wieku 

wyborców i ustalenia go na poziomie 16 

lat w celu dalszego zwiększenia równości 

wyboru wśród obywateli Unii; 

skreślony 

Or. en 

 

 


