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21.10.2015 A8-0286/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Danuta Maria Hübner 

v mene poslaneckého klubu PPE 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

. 

. 

Akt o voľbách z roku 1976 

Článok 9 b (nový) 

 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

  Článok 9b 

 Každý členský štát určí kontaktný orgán 

zodpovedný za výmenu údajov o voličoch 

s príslušnými partnerskými orgánmi 

v iných členských štátoch. Tento orgán 

poskytne uvedeným orgánom najneskôr 

šesť týždňov pred prvým dňom volieb 

a prostredníctvom jednotných 

a bezpečných elektronických 

komunikačných prostriedkov údaje 

týkajúce sa občanov Únie, ktorí sú 

štátnymi príslušníkmi viac ako jedného 

členského štátu, a občanov Únie, ktorí nie 

sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, 

v ktorom majú pobyt. 

 Poskytnuté informácie obsahujú aspoň 

meno a priezvisko, vek a miesto pobytu 

daného občana a dátum jeho príchodu do 

príslušného členského štátu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Danuta Maria Hübner 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

. 

. 

Akt o voľbách z roku 1976 

Článok 3 e (nový) 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

  Článok 3e 

 Na hlasovacích lístkoch používaných vo 

voľbách do Európskeho parlamentu sú 

rovnako viditeľné názvy a logá 

vnútroštátnych strán, ako aj názvy a logá 

európskych politických strán, ak o to 

pridružená vnútroštátna politická strana 

požiada. 

 Členské štáty podporujú a uľahčujú 

informovanie o týchto väzbách 

v televíznych a rozhlasových vysielaniach 

kampaní a na materiáloch používaných 

v rámci volebných kampaní. Materiály 

používané v rámci volebných kampaní 

prípadne zahŕňajú odkaz na manifest 

európskej politickej strany, ku ktorej je 

daná vnútroštátna strana pridružená. 

 Pravidlá zasielania volebných materiálov 

voličom vo voľbách do Európskeho 

parlamentu sú rovnaké ako tie, ktoré sa 

v príslušnom členskom štáte uplatňujú vo 

vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 

voľbách. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Danuta Maria Hübner 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

. 

. 

Akt o voľbách z roku 1976 

Článok 3 d (nový) 

 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3d 

  V zozname kandidátov do volieb do 

Európskeho parlamentu je zabezpečená 

rodová rovnosť. Toto sa vo všetkých 

členských štátoch dosiahne formou 

striedavých zoznamov alebo iných 

rovnocenných metód, a to počnúc 

európskymi voľbami v roku 2024.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Danuta Maria Hübner 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. ako ďalší krok odporúča členským 

štátom, aby zvážili spôsoby harmonizácie 

minimálneho veku voličov na 16 rokov 

s cieľom ďalej posilniť volebnú rovnosť 

občanov Únie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


