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21.10.2015 A8-0286/45 

Amendamentul  45 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. propune ca 25 de deputați în 

Parlamentul European să fie aleși într-o 

circumscripție formată din întregul 

teritoriu al Uniunii Europene, pe baza 

faptului că listele paneuropene ar fi 

alcătuite din candidați provenind din cel 

puțin o treime dintre statele membre, cu 

maximum 25 % dintre candidații de pe 

fiecare listă fiind rezidenți în același stat 

membru și cu fiecare grup de cinci 

candidați constând din resortisanți din 

cinci state membre diferite; propune, de 

asemenea, ca fiecare alegător să poată 

exprima un vot pentru lista 

paneuropeană, în plus față de votul său 

pentru lista națională sau regională, și ca 

locurile astfel obținute să fie distribuite 

fără vreun prag minim, conform metodei 

Sainte-Laguë ; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Amendamentul  46 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. decide să stabilească un termen-limită 

comun pentru nominalizarea candidaților 

principali de către partidele politice 

europene, și anume cu 12 săptămâni 

înainte de alegerile europene, pentru a le 

permite să își prezinte programele 

electorale și să organizeze dezbaterile 

politice între candidați, precum și 

campaniile electorale la nivel european; 

consideră că procesul de nominalizare a 

candidaților principali constituie un 

aspect important al campaniilor electorale 

datorită legăturii implicite dintre 

rezultatele alegerilor europene și alegerea 

Președintelui Comisiei, legătură 

consacrată în Tratatul de la Lisabona; 

9. sugerează ca doar partidele politice 

europene și candidaturile europene care 

au înregistrat o listă transnațională pentru 

circumscripția de la nivelul întregii 

Uniuni să poată numi un candidat la 

postul de președinte al Comisiei; de 

asemenea, sugerează că acești candidați 

ar trebui plasați în prima poziție pe lista 

corespunzătoare; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Amendamentul  47 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. evidențiază legătura implicită dintre 

rezultatele alegerilor europene și alegerea 

președintelui Comisiei, astfel cum este 

consacrată în Tratatul de la Lisabona; 

propune, prin urmare, ca Parlamentul 

nou-ales să își exprime, printr-un vot în 

plen, preferința față de candidații la 

postul de președinte al Comisiei; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Amendamentul  48 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9b. propune ca fiecare alegător să poată 

acorda un vot pentru lista de la nivelul 

întregii Uniunii și un vot suplimentar 

pentru lista națională sau regională, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Amendamentul  49 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. consideră că ar trebui instituită o 

autoritate electorală europeană care să fie 

însărcinată cu centralizarea informațiilor 

referitoare la alegerile pentru Parlamentul 

European, să supravegheze desfășurarea 

alegerilor și să faciliteze schimbul de 

informații dintre statele membre; 

22. consideră că ar trebui instituită o 

autoritate electorală europeană care să fie 

însărcinată cu centralizarea informațiilor 

referitoare la alegerile pentru Parlamentul 

European, să supravegheze desfășurarea 

alegerilor și să faciliteze schimbul de 

informații dintre statele membre și să 

verifice rezultatul alegerii de pe lista 

paneuropeană; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Amendamentul  50 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 2 a (nou)

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

 Articolul 2a 

 1. Se creează o circumscripție 

suplimentară formată din întreg teritoriul 

Uniunii. Această circumscripție este 

reprezentată de 25 de membri.  

 2. Parlamentul European și Consiliul, 

hotărând în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, înființează o 

autoritate electorală europeană în scopul 

desfășurării și verificării procesului 

electoral în circumscripția Uniunii 

Europene. 

 3. Listele transnaționale de candidați la 

alegeri în circumscripția Uniunii 

Europene se înregistrează la Autoritatea 

electorală europeană cel puțin 12 

săptămâni înainte de începutul alegerilor 

pentru Parlamentul European. 

 4. Fără a aduce atingere articolului 3d, 

listele sunt considerate admisibile numai 

dacă: 

 – sunt compuse din candidați rezidenți în 

cel puțin o treime din statele membre și 

– cel mult 25% din respectivii candidați 

sunt rezidenți în același stat membru; 

– fiecare grup de cinci candidați este 

format din cetățeni din cinci state membre 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

diferite; 
 5. Fiecare alegător are două voturi, unul 

care poate fi exprimat pentru alegerea 

membrilor în statul său membru, și un vot 

suplimentar, care poate fi exprimat pentru 

lista de la nivelul întregii Uniuni 

Europene. Locurile de pe listele europene 

vor fi alocate în conformitate cu metoda 

Sainte-Laguë. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Amendamentul  51 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

 1a. Nu există un prag minim pentru 

atribuirea locurilor din circumscripția 

pentru întreg teritoriul Uniunii Europene. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Amendamentul  52 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 3 b (nou) 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

 Articolul 3b 

 1. Numai partidele politice europene și 

candidaturile europene care au înregistrat 

o listă transnațională pentru 

circumscripția la nivelul întregii Uniuni 

Europene nominalizează un candidat 

pentru postul de Președinte al Comisiei. 

 2. Candidații sunt plasați în prima poziție 

pe lista transnațională corespunzătoare.  

 3. Parlamentul European nou-ales își 

exprimă, printr-un vot în plen, preferința 

față de candidații pentru postul de 

Președinte al Comisiei. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Amendamentul  53 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 7 alineatul 3 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

3. În plus, fiecare stat membru poate, în 

circumstanțele prevăzute la articolul 8, să 

extindă aplicabilitatea reglementărilor 

privind incompatibilitatea la nivel național. 

3. În plus, fiecare stat membru poate, în 

circumstanțele prevăzute la articolul 8, să 

extindă aplicabilitatea reglementărilor 

privind incompatibilitatea la nivel național 

pentru membrii aleși într-una din 

circumscripțiile sale. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Amendamentul  54 

Josep-Maria Terricabras 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Anexă 

Actul electoral din 1976 

Articolul 7 alineatul 4 

 

Actul electoral din 1976 Amendamentul 

4. Membrii Parlamentului European cărora 

li se aplică alineatele (1), (2) și (3) în 

cursul perioadei de cinci ani menționate la 

articolul 5 sunt înlocuiți în conformitate cu 

articolul 13. 

4. Membrii Parlamentului European cărora 

li se aplică alineatele (1) și (3) în cursul 

perioadei de cinci ani menționate la 

articolul 5 sunt înlocuiți în conformitate cu 

articolul 13a sau 13b. 

Or. en 

 

 


