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21.10.2015 A8-0286/41 

Amendamentul  41 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

 

Actul electoral din 1976 

Articolul 9 b (nou) 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

  Articolul 9b 

 Fiecare stat membru desemnează 

autoritatea de contact responsabilă cu 

schimbul de date privind alegătorii cu 

structurile omoloage din celelalte state 

membre. Respectiva autoritate le 

transmite structurilor omoloage, cu cel 

puțin șase săptămâni înainte de prima zi a 

alegerilor, utilizând mijloace electronice 

uniformizate și securizate, date privindu-i 

pe cetățenii Uniunii care sunt resortisanți 

ai mai multor state membre și pe cetățenii 

Uniunii care nu sunt resortisanți ai 

statului membru în care își au reședința. 

 Informațiile transmise includ cel puțin 

numele și prenumele, vârsta, orașul de 

reședință și data sosirii în respectivul stat 

membru a cetățeanului în cauză. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Amendamentul  42 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

 

Actul electoral din 1976 

Articolul 3 e (nou) 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

  Articolul 3e 

 Buletinele de vot utilizate la alegerile 

pentru Parlamentul European evidențiază 

cu aceeași vizibilitate denumirile și 

logourile partidelor naționale și pe cele 

ale partidelor politice europene, în cazul 

în care partidul politic național afiliat o 

solicită. 

 Statele membre încurajează și facilitează 

menționarea respectivelor afiliații în 

campaniile televizate și radiodifuzate și în 

materialele de campanie electorală. 

Materialele de campanie electorală includ 

și o trimitere la programul partidului 

politic european la care sunt afiliate, dacă 

acesta există. 

 Normele referitoare la trimiterea prin 

poștă a materialelor electorale către 

votanții în alegerile pentru Parlamentul 

European sunt aceleași ca cele aplicate 

pentru alegerile naționale, regionale sau 

locale din statul membru în cauză. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Amendamentul  43 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

 

Actul electoral din 1976 

Articolul 3 d (nou) 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

  Articolul 3d 

 Lista candidaților la alegerile pentru 

Parlamentul European asigură egalitatea 

între genuri. Acest deziderat se realizează 

în toate statele membre cu ajutorul unor 

liste-fermoar sau prin alte metode 

echivalente, cu începere de la alegerile 

europene din 2014.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Amendamentul  44 

Danuta Maria Hübner 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. recomandă statelor membre, ca 

următoare acțiune, să examineze 

modalitățile de a armoniza vârsta minimă 

a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 

egalitatea electorală în rândul cetățenilor 

Uniunii; 

eliminat 

Or. en 

 

 


