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21.10.2015 A8-0286/45 

Pakeitimas 45 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 6a. siūlo nustatyti, kad 25 Europos 

Parlamento nariai būtų išrinkti visą 

Europos Sąjungos teritoriją apimančioje 

rinkimų apygardoje, remiantis visos 

Europos Sąjungos lygmens sąrašais, į 

kuriuos būtų įrašyti kandidatai bent iš 

trečdalio valstybių narių, užtikrinant, kad 

kiekviename sąraše ne daugiau kaip 

25 proc. kandidatų gyvenamoji vieta būtų 

toje pačioje valstybėje narėje ir kad 

kiekvieną kandidatų penketuką sudarytų 

penkių įvairių valstybių narių piliečiai; be 

to, siūlo nustatyti, kad kiekvienas 

rinkėjas, greta vieno balso už nacionalinį 

arba regioninį sąrašą, turėtų vieną balsą 

už ES sąrašą ir kad mandatai būtų 

paskirstomi netaikant minimalaus 

rinkimų slenksčio ir vadovaujantis 

A. Sainte-Laguë metodu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Pakeitimas 46 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. nusprendžia nustatyti bendrą 12 

savaičių prieš rinkimus į Europos 

Parlamentą terminą, iki kurio Europos 
politinės partijos turi paskirti pagrindinius 

kandidatus, kad jie turėtų laiko pateikti 

savo rinkimų programas, galėtų būti 

rengiami kandidatų politiniai debatai ir 

vyktų ES masto rinkimų kampanijos; 

mano, kad pagrindinių kandidatų 

paskyrimo procesas yra svarbus rinkimų 

kampanijų aspektas turint omenyje 

numanomą rinkimų į Europos 

Parlamentą rezultatų ir Komisijos 

pirmininko išrinkimo sąsają, kuri 

įtvirtinta Lisabonos sutartyje; 

9. siūlo nustatyti, kad kandidatą į 

Komisijos pirmininko pareigas paskirtų 

tik Europos politinės partijos ir Europos 

Sąjungos lygmens kandidatai, Europos 

Sąjungos apygardoje užregistravę 

tarpvalstybinius sąrašus; be to, siūlo, kad 

tokie kandidatai į atitinkamą 

tarpvalstybinį sąrašą būtų įrašomi pirmu 

numeriu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Pakeitimas 47 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. atkreipia dėmesį į numanomą rinkimų 

į Europos Parlamentą ir Komisijos 

pirmininko išrinkimo sąsają, kaip 

numatyta Lisabonos sutartyje; 

atsižvelgdamas į tai, siūlo nustatyti, kad 

naujai išrinktas Parlamentas, surengęs 

balsavimą per plenarinį posėdį, pareikštų, 

kuriam kandidatui į Komisijos pirmininko 

pareigas jis teikia pirmenybę; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Pakeitimas 48 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9b. siūlo nustatyti, kad kiekvienas rinkėjas 

turėtų vieną balsą už ES lygmens sąrašą 

ir vieną papildomą balsą už nacionalinį 

arba regioninį sąrašą; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Pakeitimas 49 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. mano, kad pageidautina įsteigti 

Europos rinkimų instituciją, kuriai galėtų 

būti pavesta užduotis centralizuotai kaupti 

informaciją apie rinkimus į Europos 

Parlamentą, prižiūrėti, kaip vykdomi 

rinkimai, ir sudaryti palankesnes sąlygas 

valstybėms narėms keistis informacija; 

22. mano, kad pageidautina įsteigti 

Europos rinkimų instituciją, kuriai galėtų 

būti pavesta užduotis centralizuotai kaupti 

informaciją apie rinkimus į Europos 

Parlamentą, prižiūrėti, kaip vykdomi 

rinkimai, sudaryti palankesnes sąlygas 

valstybėms narėms keistis informacija ir 

tikrinti rinkimų iš Europos Sąjungos 

lygmens sąrašo rezultatus; 

Or. en 



 

AM\1076649LT.doc  PE570.911v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0286/50 

Pakeitimas 50 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas1976 m. Rinkimu aktas 

2 a straipsnis (naujas) 

 

1976 m. Rinkimu aktas Pakeitimas 

 2a straipsnis 

 1. Sudaroma papildoma rinkimų 

apygarda, apimanti visą Sąjungos 

teritoriją. Šioje rinkimų apygardoje 

išrenkami 25 Parlamento nariai.  

 2. Europos Parlamentas ir Taryba, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros 

procedūros, įsteigia Europos rinkimų 

instituciją, kuri vadovauja rinkimų 

procesui Europos Sąjungos rinkimų 

apygardoje ir tikrina, kaip jis vyksta. 

 3. Tarpvalstybiniai Europos Sąjungos 

apygardoje renkamų kandidatų 

rinkimuose į Europos Parlamentą sąrašai 

užregistruojami Europos rinkimų 

institucijoje likus ne mažiau kaip 12 

savaičių iki rinkimų į Europos 

Parlamentą pradžios. 

 4. Nedarant poveikio 3d straipsnio 

taikymui, tokie sąrašai laikomi priimtinais 

tik tuo atveju, jei: 

 – į juos įrašyti kandidatai bent iš trečdalio 

valstybių narių; 

– ne daugiau kaip 25 proc. kandidatų 

gyvenamoji vieta yra toje pačioje 

valstybėje narėje; 

– kiekvieną kandidatų penketuką sudaro 

penkių įvairių valstybių narių piliečiai. 
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5. Kiekvienas rinkėjas turi du balsus: 

vieną balsą jis gali atiduoti už valstybėje 

narėje renkamus Parlamento narius ir 

vieną papildomą balsą – už kandidatus iš 

Europos Sąjungos lygmens sąrašo.  Pagal 

Europos Sąjungos sąrašą gauti mandatai 

paskirstomi taikant A. Sainte-Laguë 

metodą. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Pakeitimas 51 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas1976 m. Rinkimu aktas 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

1976 m. Rinkimu aktas Pakeitimas 

 1a. Europos Sąjungos lygmens rinkimų 

apygardoje nenustatomas minimalus 

rinkimų slenkstis, kurį įveikus paskirstomi 

mandatai.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Pakeitimas 52 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas1976 m. Rinkimu aktas 

3 b straipsnis (naujas) 

 

1976 m. Rinkimu aktas Pakeitimas 

 3b straipsnis 

 1. Kandidatus į Komisijos pirmininko 

pareigas paskiria tik Europos politinės 

partijos ir Europos Sąjungos lygmens 

kandidatai, Europos Sąjungos apygardoje 

užregistravę tarpvalstybinius sąrašus. 

 

 2. Tokie kandidatai į atitinkamą 

tarpvalstybinį sąrašą įrašomi pirmu 

numeriu.  

 3. Naujai išrinktas Europos Parlamentas, 

surengęs balsavimą per plenarinį posėdį, 

pareiškia, kuriam iš kandidatų į Komisijos 

pirmininko pareigas jis teikia pirmenybę. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Pakeitimas 53 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas1976 m. Rinkimu aktas 

7 straipsnio 3 dalis 

 

1976 m. Rinkimu aktas Pakeitimas 

3. Be to, 8 straipsnyje nustatytomis 

aplinkybėmis kiekviena valstybė narė gali 

išplėsti su nesuderinamumu susijusias 

nacionalinio lygmens taisykles. 

3. Be to, 8 straipsnyje nustatytomis 

aplinkybėmis kiekviena valstybė narė gali 

išplėsti su nesuderinamumu susijusias 

nacionalinio lygmens taisykles, taikomas 

valstybės narės apygardoje išrinktiems 

Parlamento nariams. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Pakeitimas 54 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedas1976 m. Rinkimu aktas 

7 straipsnio 4 dalis 

 

1976 m. Rinkimu aktas Pakeitimas 

4. Europos Parlamento nariai, kuriems per 

5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 

laikotarpį tampa taikytinos 1, 2 ir 3 dalių 

nuostatos, pakeičiami pagal 13 straipsnio 

nuostatas. 

4. Europos Parlamento nariai, kuriems per 

5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 

laikotarpį pradedamos taikyti 1 ir 3 dalių 

nuostatos, pakeičiami pagal 13a arba 

13b straipsnių nuostatas. 

Or. en 

 

 

 


