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21.10.2015 A8-0286/55 

Poprawka  55 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 9 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Nikt nie może głosować więcej niż jeden 

raz w danych wyborach członków 

Parlamentu Europejskiego. 

Z zastrzeżeniem art. 2a ust. 5 każdy 

wyborca może oddać tylko jeden głos w 

danych wyborach, w których wyłania się 

posłów do Parlamentu Europejskiego. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Poprawka  56 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka 

Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, 

śmierci lub utraty mandatu. 

Wakat powstaje, gdy mandat posła do 

Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, 

śmierci lub utraty mandatu. 

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień 

niniejszego Aktu, każde Państwo 

Członkowskie ustanawia odpowiednie 

procedury w celu zapełnienia wakatu 

powstałego podczas okresu pięcioletniej 

kadencji, o którym mowa w artykule 5, na 

pozostałą część tego okresu. 

 

3. Gdy prawo państwa członkowskiego 

zawiera wyraźny przepis dotyczący utraty 

mandatu członka Parlamentu 

Europejskiego, mandat ten wygasa 

zgodnie z tym przepisem.  Właściwe 

władze krajowe informują o tym 

Parlament Europejski. 

 

4. W przypadku wystąpienia wakatu 

w wyniku rezygnacji lub śmierci, 

przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego niezwłocznie informuje 

o tym właściwe władze danego państwa 

członkowskiego. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Poprawka  57 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 a  

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 13a 

 1. W przypadku posłów do Parlamentu 

Europejskiego wybieranych w okręgach 

wyborczych państw członkowskich i z 

zastrzeżeniem innych przepisów 

niniejszego Aktu każde państwo 

członkowskie przyjmuje odpowiednie 

procedury w celu obsadzenia wakatu 

powstałego podczas pięcioletniej kadencji, 

o której mowa w artykule 5, na pozostałą 

jej część. 

 2. Gdy ustawodawstwo państwa 

członkowskiego zawiera wyraźne przepisy 

dotyczące utraty mandatu przez posła do 

Parlamentu Europejskiego wybranego w 

okręgu wyborczym danego państwa 

członkowskiego, mandat ten wygasa 

zgodnie z tymi przepisami. Właściwe 

organy krajowe informują o tym 

Parlament Europejski. 

 3. W przypadku powstania wakatu w 

wyniku rezygnacji lub śmierci posła do 

Parlamentu Europejskiego wybranego w 

okręgu wyborczym państwa 

członkowskiego przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego niezwłocznie 

informuje o tym wakacie właściwe organy 
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danego państwa członkowskiego. 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Poprawka  58 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 b (nowy)  

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 13b 

 1. W przypadku posłów wybieranych z 

okręgu wyborczego Unii Europejskiej i z 

zastrzeżeniem innych przepisów 

niniejszego Aktu zgodnie z procedurą 

przewidzianą w artykule 14 przyjmuje się 

odpowiednie procedury w celu zapełnienia 

wakatu na pozostałą część pięcioletniej 

kadencji, o której mowa w artykule 5. 

 2. Gdy prawo Unii zawiera wyraźne 

przepisy dotyczące utraty mandatu przez 

posła do Parlamentu Europejskiego 

wybranego z listy ogólnounijnej, mandat 

ten wygasa zgodnie z tymi przepisami. 

Organy wyborcze informują o tym 

Parlament Europejski. 

 3. W przypadku powstania wakatu w 

wyniku rezygnacji lub śmierci posła 

wybranego w okręgu wyborczym Unii 

Europejskiej przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego niezwłocznie informuje o 

tym organ wyborczy. 

Or. en 

 

 


