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21.10.2015 A8-0286/55 

Tarkistus  55 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite 

Vuoden 1976 vaalisäädös 

9 artikla 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa 

kullakin äänestäjällä on ainoastaan yksi 

ääni. 

Sanotun rajoittamatta 2 a artiklan 

5 kohdan soveltamista Euroopan 

parlamentin jäsenten vaaleissa kullakin 

äänestäjällä on ainoastaan yksi ääni. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Tarkistus  56 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite 

Vuoden 1976 vaalisäädös 

13 artikla 

 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

1. Euroopan parlamentin jäsenen paikka 

vapautuu, kun hänen toimikautensa päättyy 

hänen erottuaan, kuoltuaan tai kun hänen 

edustajan toimensa päättyy. 

Euroopan parlamentin jäsenen paikka 

vapautuu, kun hänen toimikautensa päättyy 

hänen erottuaan, kuoltuaan tai kun hänen 

edustajan toimensa päättyy. 

2. Jollei tämän säädöksen muista 

säännöksistä muuta johdu, kukin 

jäsenvaltio vahvistaa asianmukaiset 

menettelytavat mahdollisesti vapautuvan 

jäsenen paikan täyttämiseksi 5 artiklassa 

tarkoitetun viisivuotiskauden loppuun 

asti. 

 

3. Jos Euroopan parlamentin jäsenen 

toimikausi päättyy jäsenvaltion 

lainsäädännön perusteella, noudatetaan 

toimikauden päättymisessä mainitun 

lainsäädännön säännöksiä. Toimivaltaiset 

kansalliset viranomaiset ilmoittavat niistä 

Euroopan parlamentille. 

 

4. Kun jäsenen paikka vapautuu 

eroamisen tai kuoleman vuoksi, 

Euroopan parlamentin puhemies 

ilmoittaa siitä viipymättä kyseisen 

jäsenvaltion toimivaltaisille 

viranomaisille. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Tarkistus  57 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite 

Vuoden 1976 vaalisäädös 

13 a artikla (uusi)  

 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

 13 a artikla 

 1. Jäsenvaltioiden vaalipiireistä valittujen 

parlamentin jäsenten tapauksessa ja jollei 

tämän säädöksen muista säännöksistä 

muuta johdu, kukin jäsenvaltio vahvistaa 

asianmukaiset menettelyt mahdollisesti 

vapautuvan jäsenen paikan täyttämiseksi 

5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden 

loppuun asti. 

 2. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä 

nimenomaisesti säädetään kyseisen 

jäsenvaltion vaalipiiristä valitun 

Euroopan parlamentin jäsenen 

toimikauden päättymisestä, jäsenen 

toimikausi päättyy kyseisten säännösten 

mukaisesti.  Toimivaltaiset kansalliset 

viranomaiset ilmoittavat siitä Euroopan 

parlamentille. 

 3. Kun jäsenvaltion vaalipiirissä valitun 

jäsenen paikka vapautuu eroamisen tai 

kuoleman vuoksi, Euroopan parlamentin 

puhemies ilmoittaa siitä viipymättä 

kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 

viranomaisille. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Tarkistus  58 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite 

Vuoden 1976 vaalisäädös 

13 b artikla (uusi)  

 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

 13 b artikla 

 1. Euroopan unionin vaalipiiristä 

valittujen parlamentin jäsenten 

tapauksessa ja jollei tämän säädöksen 

muista säännöksistä muuta johdu, 

asianmukaiset menettelyt mahdollisesti 

vapautuvan jäsenen paikan täyttämiseksi 

5 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden 

loppuun asti vahvistetaan 14 artiklassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 

 2. Jos unionin lainsäädännössä 

nimenomaisesti säädetään unionin 

laajuiselta listalta valitun Euroopan 

parlamentin jäsenen toimikauden 

päättymisestä, jäsenen toimikausi päättyy 

kyseisten säännösten mukaisesti. 

Vaaliviranomainen ilmoittaa siitä 

Euroopan parlamentille. 

 3. Kun Euroopan unionin vaalipiiristä 

valitun jäsenen paikka vapautuu 

eroamisen tai kuoleman vuoksi, 

Euroopan parlamentin puhemies 

ilmoittaa siitä viipymättä 

vaaliviranomaiselle. 

Or. en 


