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21.10.2015 A8-0286/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. navrhuje, aby bolo zvolených 25 

poslancov Európskeho parlamentu vo 

volebnom obvode, ktorý by tvorilo celé 

územie Európskej únie, pričom 

celoeurópske zoznamy by pozostávali z 

kandidátov vybraných minimálne z jednej 

tretiny členských štátov, maximálne 25 % 

kandidátov na každom zozname by malo 

pobyt v tom istom členskom štáte a každú 

skupinu piatich kandidátov by tvorili 

štátni príslušníci piatich rôznych 

členských štátov; ďalej navrhuje, aby 

každý volič mohol okrem hlasu za 

národný alebo regionálny zoznam 

odovzdať jeden hlas aj za zoznam týkajúci 

sa celej EÚ a aby takto získané kreslá boli 

pridelené bez minimálneho prahu v 

súlade so Sainte-Laguëovou metódou; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. je rozhodnutý stanoviť pre európske 

politické strany spoločný termín na 

vymenovanie vedúcich kandidátov 12 

týždňov pred voľbami do Európskeho 

parlamentu, aby mohli prezentovať svoje 

volebné programy, organizovať politické 

diskusie medzi kandidátmi a organizovať 

celoúniové volebné kampane; domnieva 

sa, že proces vymenovania vedúcich 

kandidátov predstavuje dôležitý aspekt 

volebných kampaní, pretože výsledky 

volieb do Európskeho parlamentu 

nepriamo súvisia s výberom predsedu 

Komisie, ako je zakotvené v Lisabonskej 

zmluve; 

9. navrhuje, aby iba európske politické 

strany a európske kandidatúry, ktoré 

zaregistrovali nadnárodný zoznam pre 

volebný obvod tvorený celým územím EÚ, 

nominovali kandidáta na pozíciu 

predsedu Komisie; ďalej navrhuje, aby 

títo kandidáti boli uvedení na prvom 

mieste príslušného zoznamu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. upozorňuje na nepriamu súvislosť 

medzi výsledkami volieb do Európskeho 

parlamentu a výberom predsedu Komisie, 

ako je zakotvené v Lisabonskej zmluve; v 

súlade s tým navrhuje, aby novozvolený 

Parlament vyjadril hlasovaním v pléne 

svoju preferenciu, pokiaľ ide o 

kandidátov na pozíciu predsedu Komisie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9b. navrhuje, aby každý volič mohol 

odovzdať jeden hlas za zoznam týkajúci sa 

celej EÚ a jeden ďalší hlas za národný 

alebo regionálny zoznam; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. považuje za žiaduce vytvoriť európsky 

volebný orgán, ktorý by mohol byť 

poverený sústreďovaním informácií o 

voľbách do Európskeho parlamentu, 

dohľadom nad priebehom volieb 

a uľahčením výmeny informácií medzi 

členskými štátmi; 

22. považuje za žiaduce vytvoriť európsky 

volebný orgán, ktorý by mohol byť 

poverený sústreďovaním informácií o 

voľbách do Európskeho parlamentu, 

dohľadom nad priebehom 

volieb, uľahčením výmeny informácií 

medzi členskými štátmi a overením 

výsledku volieb z celoeurópskeho 

zoznamu; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0286/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

PrílohaAkt o voľbách z roku 1976 

Článok 2 a (nový)

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2a 

 1. Jeden ďalší volebný obvod je tvorený 

celým územím Únie. Tento volebný obvod 

je zastúpený 25 členmi.  

 2. Európsky parlament a Rada v súlade s 

riadnym legislatívnym postupom 

ustanovia európsky volebný orgán, ktorý 

riadi a overuje priebeh volieb za volebný 

obvod Európskej únie. 

 3. Nadnárodné zoznamy volebných 

kandidátov za volebný obvod Európskej 

únie sa zaregistrujú na európskom 

volebnom orgáne minimálne 12 týždňov 

pred začiatkom volieb do Európskeho 

parlamentu. 

 4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 3d, 

zoznamy sú prípustné iba za predpokladu, 

že: 

 – pozostávajú z kandidátov s pobytom 

minimálne v jednej tretine členských 

štátov; 

– maximálne 25 % kandidátov má pobyt 

v tom istom členskom štáte; 

– každá skupina piatich kandidátov 

pozostáva zo štátnych príslušníkov piatich 

rôznych členských štátov. 
  

5. Každý volič disponuje dvoma hlasmi: 
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jedným, ktorý môže odovzdať pri voľbe 

členov v členskom štáte, a jedným 

dodatočným, ktorý môže odovzdať za 

zoznam týkajúci sa celej Európskej únie.  

V prípade európskych zoznamov sa kreslá 

pridelia v súlade so Sainte-Laguëovou 

metódou. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0286/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

PrílohaAkt o voľbách z roku 1976 

Článok 3 – odsek 1 a (nový) 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

 1a. Na pridelenie kresiel z volebného 

obvodu Európskej únie nie je stanovený 

žiadny minimálny prah. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

PrílohaAkt o voľbách z roku 1976 

Článok 3 b (nový) 

 

1976 Electoral Act Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3b 

 1. Iba európske politické strany 

a európske kandidatúry, ktoré 

zaregistrovali nadnárodný zoznam pre 

volebný obvod tvorený celým územím EÚ, 

nominujú kandidáta na pozíciu predsedu 

Komisie. 

 2. Kandidáti sú uvedení na prvom mieste 

príslušného nadnárodného zoznamu.  

 3. Novozvolený Európsky parlament 

vyjadrí hlasovaním v pléne svoju 

preferenciu, pokiaľ ide o kandidátov na 

pozíciu predsedu Komisie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

PrílohaAkt o voľbách z roku 1976 

Článok 7 – odsek 3 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

3. Okrem toho každý členský štát môže za 

okolností uvedených v článku 8 rozšíriť 

predpisy týkajúce sa nezlučiteľnosti, a to 

na vnútroštátnej úrovni. 

3. Okrem toho každý členský štát môže za 

okolností uvedených v článku 8 rozšíriť 

vnútroštátne predpisy týkajúce sa 

nezlučiteľnosti v prípade členov zvolených 

vo volebnom obvode určitého členského 

štátu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

PrílohaAkt o voľbách z roku 1976 

Článok 7 – odsek 4 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

4. Poslanci Európskeho parlamentu, na 

ktorých sa budú vzťahovať odseky 1, 2 a 3 

počas piatich rokov uvedených v článku 5, 

budú nahradení v súlade s článkom 13. 

4. Poslanci Európskeho parlamentu, na 

ktorých sa budú vzťahovať odseky 1 a 3 

počas piatich rokov uvedených v článku 5, 

budú nahradení v súlade s článkom 13a 

alebo článkom 13b. 

Or. en 

 

 


