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Pakeitimas 59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi Europos politinės partijos gali 

geriausiai prisidėti „formuojant europinį 

politinį sąmoningumą“, todėl jos turėtų 

aktyviau dalyvauti vykdant rinkimų į 

Parlamentą kampanijas, kad padidėtų jų 

matomumas ir būtų parodyta balsavimo 

už tam tikrą nacionalinę partiją ir šio 

balsavimo poveikio Europos lygio 

frakcijai Europos Parlamente sąsaja; 

M. kadangi Europos politinės partijos 

sunkiai atpažįstamos rinkėjų, todėl jų 

veikla nesuprantama pakankamai, kad jos 

galėtų prisidėti „formuojant europinį 

politinį sąmoningumą“, taigi jos negali 

teisėtai atlikti aktyvesnio vaidmens 

vykstant rinkimų į Parlamentą 

kampanijoms; 

Or. en 
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Pakeitimas 60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

U. kadangi Lisabonos sutartimi buvo 

nustatyta nauja konstitucinė tvarka ir 
Europos Parlamentui suteikta teisė rinkti 

Europos Komisijos pirmininką
14

 

(anksčiau jis tik duodavo pritarimą); 

kadangi per 2014 m. rinkimus į Europos 

Parlamentą buvo sukurtas svarbus 

precedentas šioje srityje ir kadangi šie 

rinkimai parodė, kad dėl pagrindinių 

kandidatų paskyrimo didėja piliečių 

susidomėjimas rinkimais į Europos 

Parlamentą; 

U. kadangi Europos Parlamentas, 

pasinaudodamas teise rinkti Europos 

Komisijos pirmininką, netinkamai taikė 

Lisabonos sutartį, nors ji buvo ratifikuota; 

kadangi rinkėjų aktyvumas per 2014 m. 

rinkimus buvo kaip niekada mažas ir 

kadangi tokiu būdu buvo pabrėžtas 

Komisijos pirmininko paskyrimo ir 

išrinkimo procedūros teisėtumo trūkumas;  

__________________ __________________ 

14
 ES sutarties 17 straipsnio 7 dalis. 

14
 ES sutarties 17 straipsnio 7 dalis. 

Or. en 
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Pakeitimas 61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 
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Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. siūlo padidinti Europos politinių partijų 

matomumą įrašant jų pavadinimus ir 

pateikiant jų logotipus ant balsavimo 

biuletenių ir rekomenduoja juos taip pat 

nurodyti vykdant rinkimų agitaciją per 

televiziją ir radiją, plakatuose ir kitoje 

medžiagoje, kuri naudojama vykdant 

rinkimų į Europos Parlamentą kampanijas, 

visų pirma nacionalinių partijų rinkimų 

programose, kadangi šiomis priemonėmis 

būtų užtikrintas didesnis rinkimų į 

Europos Parlamentą skaidrumas ir 

patobulinta demokratinė jų vykdymo 

tvarka, turint omenyje tai, kad tokiu būdu 

piliečiai galės aiškiai susieti savo 

balsavimo poveikį Europos politinių 

partijų politinės įtakos mastui ir šių 

partijų galimybei sudaryti frakcijas 

Europos Parlamente; 

2. pripažįsta nacionalinių politinių partijų 

teisę nurodyti Europos politinių partijų 

pavadinimus ir pateikti jų logotipus 

plakatuose ir kitoje medžiagoje, kuri 

naudojama vykdant rinkimų į Europos 

Parlamentą kampanijas; 

Or. en 

 

 


