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21.10.2015 A8-0286/55 

Pakeitimas 55 

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 

Priedas 

1976 m. Rinkimų aktas 

9 straipsnis 

 

1976 m. Rinkimų aktas Pakeitimas 

Joks asmuo per tuos pačius Europos 

Parlamento narių rinkimus negali balsuoti 

daugiau kaip vieną kartą. 

Joks asmuo per tuos pačius Europos 

Parlamento narių rinkimus negali balsuoti 

daugiau kaip vieną kartą; tai neturi 

poveikio 2a straipsnio 5 dalies taikymui. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Pakeitimas 56 

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 

Priedas 

1976 m. Rinkimų aktas 

13 straipsnis 

 

1976 m. Rinkimų aktas Pakeitimas 

1. Laisva vieta atsiranda, kai dėl 

atsistatydinimo, mirties ar mandato 

netekimo pasibaigia Europos Parlamento 

nario mandatas. 

Laisva vieta atsiranda, kai dėl 

atsistatydinimo, mirties ar mandato 

netekimo pasibaigia Europos Parlamento 

nario mandatas. 

2. Atsižvelgdama į kitas šio Akto 

nuostatas, kiekviena valstybė narė nustato 

atitinkamą tvarką, kad per 5 straipsnyje 

nurodytą penkerių metų kadenciją 

atsiradusi laisva vieta būtų užimta 

likusiam tos kadencijos laikui. 

 

3. Jei valstybės narės teisėje yra tikslios 

Europos Parlamento mandato netekimą 

reglamentuojančios nuostatos, toks 

mandatas nustoja galioti pagal tas teisines 

nuostatas.  Kompetentingos nacionalinės 

institucijos apie jas praneša Europos 

Parlamentui. 

 

4. Jeigu laisva vieta atsiranda dėl 

atsistatydinimo ar mirties, Europos 

Parlamento Pirmininkas nedelsdamas 

apie tai informuoja suinteresuotos 

valstybės narės kompetentingas 

institucijas. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Pakeitimas 57 

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 

Priedas 

1976 m. Rinkimų aktas 

13 a straipsnis (naujas) 

 

1976 m. Rinkimų aktas Pakeitimas 

 13a straipsnis 

 1. Kai Parlamento nariai išrenkami 

valstybių narių rinkimų apygardose, 

kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į 

kitas šio Akto nuostatas, nustato 

atitinkamą tvarką, kad per 5 straipsnyje 

nurodytą penkerių metų kadenciją 

atsiradusi laisva vieta būtų užimta 

likusiam tos kadencijos laikui. 

 2. Jei valstybės narės teisės aktuose yra 

įtvirtintos tikslios Europos Parlamento 

nario, išrinkto tos valstybės narės rinkimų 

apygardoje, mandato netekimą 

reglamentuojančios nuostatos, toks 

mandatas nustoja galioti pagal tas teisės 

aktų nuostatas. Kompetentingos 

nacionalinės institucijos apie tai 

informuoja Europos Parlamentą. 

 3. Jeigu laisva vieta atsiranda dėl Europos 

Parlamento nario, išrinkto valstybės narės 

rinkimų apygardoje, atsistatydinimo ar 

mirties, Europos Parlamento pirmininkas 

nedelsdamas apie tai informuoja 

susijusios valstybės narės kompetentingas 

institucijas. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Pakeitimas 58 

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 

Priedas 

1976 m. Rinkimų aktas 

13 b straipsnis (naujas) 

 

1976 m. Rinkimų aktas Pakeitimas 

 13b straipsnis 

 1. Kai Parlamento nariai išrenkami 

Europos Sąjungos rinkimų apygardoje, 

pagal 14 straipsnyje numatytą procedūrą, 

atsižvelgiant į kitas šio Akto nuostatas, 

nustatoma atitinkama tvarka, kad per 

5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 

kadenciją atsiradusi laisva vieta būtų 

užimta likusiam tos kadencijos laikui. 

 2. Jei Sąjungos teisės aktuose yra 

įtvirtintos tikslios Europos Parlamento 

nario, išrinkto iš Europos Sąjungos 

lygmens sąrašo, mandato netekimą 

reglamentuojančios nuostatos, toks 

mandatas nustoja galioti pagal tas teisės 

aktų nuostatas. Rinkimų institucija apie 

tai informuoja Europos Parlamentą. 

 3. Jeigu laisva vieta atsiranda dėl Europos 

Parlamento nario, išrinkto Europos 

Sąjungos rinkimų apygardoje, 

atsistatydinimo ar mirties, Europos 

Parlamento pirmininkas nedelsdamas 

apie tai informuoja rinkimų instituciją. 

Or. en 
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