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Amendamentul 12
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în 
special articolul 223,

Or. en

Amendamentul 13
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 22 
noiembrie 2012 referitoare la alegerile 
pentru Parlamentul European din 20141,

eliminat

__________________
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0462.

Or. nl

Amendamentul 14
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 13 
martie 2013 referitoare la componența 

eliminat

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0462.
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Parlamentului European în perspectiva 
alegerilor din 20143,

__________________
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0082.

Or. nl

Amendamentul 15
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
4 iulie 2013 referitoare la îmbunătățirea 
modalităților practice de organizare a 
alegerilor pentru Parlamentul European 
din 20144,

eliminat

__________________
4 Texte adoptate, P7_TA(2013)0323.

Or. nl

Amendamentul 16
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare referitoare la procedura 
electorală a Parlamentului și în special 
Rezoluția sa din 15 iulie 1998 referitoare 
la proiectul de procedură electorală care 
cuprinde principiile comune pentru 
alegerea deputaților în Parlamentul 
European1a,

__________________
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1a JO C 292, 21.9.1998, p. 66.

Or. en

Amendamentul 17
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 14 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană,

Or. en

Amendamentul 18
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Referirea 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei 
pentru afaceri constituționale din 28 
aprilie 2011 referitor la propunerea de 
modificare a Actului din 20 septembrie 
1976 privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin vot 
universal direct (A7-0176/2011),

Or. en

Amendamentul 19
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Referirea 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 8 mai 2015 intitulată „Raport privind 
alegerile pentru Parlamentul European 
din 2014”6,

eliminat

__________________
6 COM(2015)0206.

Or. nl

Amendamentul 20
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind statutul și 
finanțarea partidelor politice europene și 
a fundațiilor politice europene1a, în 
special articolele 13, 21 și 31,

__________________
1a JO L 317, 4.11.2014, p. 1.

Or. en

Amendamentul 21
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 11, 23 și 39,
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Or. en

Amendamentul 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere hotărârile din 2011 și 
2014 ale Curții Constituționale Federale 
Germane, prin care pragurile stabilite 
prin Legea germană privind alegerile 
europene sunt declarate incompatibile cu 
articolul 3 alineatul (1) și articolul 21 
alineatul (1) din legea fundamentală 
germană și, prin urmare, lipsite de 
validitate,

Or. en

Amendamentul 23
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul are dreptul să 
inițieze reforma propriei proceduri 
electorale și să-și dea acordul cu privire la 
aceasta;

A. întrucât articolul 223 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene îi 
conferă Parlamentului dreptul să inițieze 
reforma propriei proceduri electorale, în 
scopul elaborării unei proceduri uniforme 
care să se aplice în întreaga UE sau a 
unei proceduri bazate pe principii comune 
tuturor statelor membre, și să-și dea 
acordul cu privire la aceasta;

Or. es
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Amendamentul 24
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât reforma procedurii electorale 
a Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității și a eficienței 
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 25
Arne Gericke, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității și a eficienței
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității activității 
Parlamentului European, consolidarea 
principiilor egalității electorale și 
egalității de șanse și creșterea eficacității 
sistemului de desfășurare a alegerilor 
europene;

Or. de
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Amendamentul 26
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității și a eficienței 
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, îmbunătățirea 
funcționării Parlamentului European și a 
guvernanței Uniunii, creșterea legitimității 
și a eficienței activității Parlamentului 
European, creșterea eficacității sistemului 
de desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 27
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității și a eficienței
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii într-un 
mod care să nu contravină supremației 
evidente a conștiinței și cetățeniei 
naționale, îmbunătățirea funcționării 
Parlamentului European și a guvernanței 
Uniunii, creșterea legitimității și a 
eficienței activității Parlamentului 
European, creșterea eficacității sistemului 
de desfășurare a alegerilor europene și 
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creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 28
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității și a eficienței 
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene și a legitimității 
democratice a procesului decizional al 
UE, consolidarea conceptului de cetățenie 
a Uniunii, îmbunătățirea funcționării 
Parlamentului European și a guvernanței 
Uniunii, creșterea legitimității și a 
eficienței activității Parlamentului 
European, creșterea eficacității sistemului 
de desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 29
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
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creșterea legitimității și a eficienței 
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

creșterea legitimității și a eficienței 
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene, creșterea 
egalității electorale pentru cetățenii Uniunii
și aducerea deputaților din PE mai 
aproape de proprii alegători, în special de 
cei mai tineri dintre aceștia;

Or. es

Amendamentul 30
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității și a eficienței 
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
consolidarea dimensiunii democratice și 
supranaționale a alegerilor europene, 
consolidarea conceptului de cetățenie a 
Uniunii, îmbunătățirea funcționării 
Parlamentului European și a guvernanței 
Uniunii, creșterea legitimității și a 
eficienței activității Parlamentului 
European, creșterea eficacității sistemului 
de desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 31
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 

B. întrucât reforma procedurii electorale a 
Parlamentului ar trebui să vizeze 
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consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității și a eficienței 
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității electorale pentru 
cetățenii Uniunii;

consolidarea dimensiunii democratice a 
alegerilor europene, consolidarea 
conceptului de cetățenie a Uniunii, 
îmbunătățirea funcționării Parlamentului 
European și a guvernanței Uniunii, 
creșterea legitimității și a eficienței 
activității Parlamentului European, 
creșterea eficacității sistemului de 
desfășurare a alegerilor europene și 
creșterea egalității și participării electorale 
pentru cetățenii Uniunii;

Or. en

Amendamentul 32
Arne Gericke, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât principiul egalității electorale 
consolidează egalitatea în rândul 
cetățenilor Uniunii în general, fapt 
fundamental pentru democrație, întrucât 
acest fapt reprezintă unul dintre 
fundamentele sistemului european și 
întrucât există o legătură directă între 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii și egalitatea de șanse pentru toate 
partidele democratice;

Or. de

Amendamentul 33
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât posibilitatea elaborării unei 
proceduri electorale uniforme bazate pe 

eliminat
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sufragiu universal direct a fost consacrată 
în tratate încă din 1957;

Or. nl

Amendamentul 34
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât prezența la vot în cadrul 
alegerilor europene, care scade în mod 
constant, în special în rândul celor mai 
tineri alegători, și lipsa interesului 
alegătorilor pentru problemele europene 
reprezintă o amenințare pentru viitorul 
Europei și întrucât este nevoie, prin 
urmare, de idei care să contribuie la 
revitalizarea democrației europene;

Or. es

Amendamentul 35
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât o reală armonizare a 
procedurii aferente alegerilor pentru 
Parlamentul European în toate statele 
membre ar putea promova mai bine 
dreptul tuturor cetățenilor europeni de a 
participa, în condiții de egalitate, la viața 
democratică a Uniunii, consolidând 
totodată dimensiunea politică a integrării 
europene;

Or. en
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Amendamentul 36
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât competențele Parlamentului 
au crescut progresiv de la primele alegeri 
directe din 1979, astfel încât în prezent 
Parlamentul dispune de un statut egal de 
colegislator cu cel al Consiliului în 
majoritatea domeniilor de politică ale 
Uniunii, în special ca urmare a intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 37
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
modificat mandatul deputaților în 
Parlamentul European, transformându-i 
în reprezentanți direcți ai cetățenilor 
Uniunii9 în loc de „reprezentanți ai 
popoarelor statelor reunite în 
Comunitate”10,

eliminat

__________________
9 Articolul 10 alineatul (2) și articolul 14 
alineatul (2) din TUE.
10 Articolul 189 alineatul (1) din Tratatul 
de instituire a Comunității Europene.

Or. nl
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Amendamentul 38
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât, în pofida formulării din 
articolul 14 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, 
„Parlamentul European nu este un 
organism reprezentativ al unui popor 
european suveran”, astfel cum afirmă în 
mod clar Curtea Constituțională 
Germană la punctul 280 din hotărârea sa 
din 30 iunie 2009, în care subliniază 
faptul că „acest lucru se reflectă în faptul 
că este conceput ca organism care 
reprezintă popoarele prin contingentele 
naționale respective de deputați și nu ca 
organism care reprezintă cetățenii 
Uniunii în mod unitar, fără diferențieri, 
conform principiului egalității 
electorale”,

Or. en

Amendamentul 39
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât singura reformă propriu-zisă a 
Actului electoral a avut loc în 2002, prin 
Decizia 2002/772/CE, Euratom a 
Consiliului11, care impune statelor 
membre să organizeze alegerile pe baza 
reprezentării proporționale, utilizând un 
sistem pe liste sau cu vot unic transferabil 
și care a eliminat mandatul dublu pentru 
deputații în Parlamentul European;

G. întrucât singura reformă propriu-zisă a 
Actului electoral a avut loc în 2002, prin 
Decizia 2002/772/CE, Euratom a 
Consiliului11;

__________________ __________________



PE565.204v01-00 16/100 AM\1071364RO.doc

RO

11 JO L 283, 21.10.2002, p. 1. 11 JO L 283, 21.10.2002, p. 1.

Or. nl

Amendamentul 40
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât este un fapt recunoscut din 
punct de vedere politic și juridic că 
stabilirea unor praguri electorale 
constituie o atingere gravă adusă 
principiilor sufragiului egal și egalității de 
șanse pentru partidele politice; întrucât, 
deoarece aceste principii constituie 
condiții de bază pentru garantarea 
concurenței politice și a deschiderii 
procesului politic și țin de interesul juridic 
democratic al UE, orice modificare a 
acestora trebuie să respecte standarde 
stricte;

Or. en

Amendamentul 41
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât Parlamentul nu a analizat și 
nu a discutat din punct de vedere politic 
chestiunea propriei responsabilități în 
ceea ce privește presupusele restricții la 
adresa capacității sale de funcționare 
cauzate de o creștere a numărului 
grupurilor sale politice și de o presupusă 
scădere a capacității sale de a îi integra în 
cadrul grupurilor pe așa-numiții deputați 
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„care nu sunt dispuși să coopereze”, și 
nici nu a adoptat măsuri preventive în 
această privință;

Or. en

Amendamentul 42
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât nu s-a ajuns încă la un acord 
cuprinzător privind o procedură 
electorală cu adevărat uniformă, deși s-a 
realizat o oarecare convergență a 
sistemelor electorale, printre altele prin 
intermediul legislației secundare, cum ar 
fi Directiva 93/109/CE a Consiliului 
privind dreptul de a alege și de a fi ales la 
alegerile pentru Parlamentul European 
pentru cetățenii Uniunii care au reședința 
într-un stat membru în care nu sunt 
resortisanți;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 43
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât nu s-a ajuns încă la un acord 
cuprinzător privind o procedură 
electorală cu adevărat uniformă, deși s-a 
realizat o oarecare convergență a 
sistemelor electorale, printre altele prin 
intermediul legislației secundare, cum ar fi 
Directiva 93/109/CE a Consiliului privind 
dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile 

H. întrucât s-a realizat treptat o oarecare 
convergență a sistemelor electorale, printre 
altele prin intermediul legislației 
secundare, cum ar fi Directiva 93/109/CE a 
Consiliului privind dreptul de a alege și de 
a fi ales la alegerile pentru Parlamentul 
European pentru cetățenii Uniunii care au 
reședința într-un stat membru în care nu 
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pentru Parlamentul European pentru 
cetățenii Uniunii care au reședința într-un 
stat membru în care nu sunt resortisanți;

sunt resortisanți;

Or. en

Amendamentul 44
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât conceptul de cetățenie a 
Uniunii, introdus formal în ordinea 
constituțională prin Tratatul de la 
Maastricht în 1993, include dreptul 
cetățenilor Uniunii de a participa la 
alegerile europene și municipale din 
statele lor membre, dar și din statul lor de 
reședință, în aceleași condiții ca și 
cetățenii statului respectiv12; întrucât 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, care are în prezent forță 
juridică obligatorie în temeiul Tratatului 
de la Lisabona, a consolidat acest drept;

eliminat

__________________
12 Articolul 20 alineatul (2) din TFUE.

Or. nl

Amendamentul 45
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în pofida acestor reforme, 
alegerile europene sunt încă guvernate cu 
precădere de legi naționale, campaniile 
electorale rămânând naționale, iar 

eliminat
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partidele politice europene nu-și pot 
îndeplini în mod satisfăcător mandatul 
constituțional de a contribui la „formarea 
conștiinței politice europene și la 
exprimarea voinței cetățenilor Uniuni”, 
conform cerințelor articolului 10 
alineatul (4) din TUE;

Or. nl

Amendamentul 46
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în pofida acestor reforme, 
alegerile europene sunt încă guvernate cu 
precădere de legi naționale, campaniile 
electorale rămânând naționale, iar 
partidele politice europene nu-și pot 
îndeplini în mod satisfăcător mandatul 
constituțional de a contribui la „formarea 
conștiinței politice europene și la 
exprimarea voinței cetățenilor Uniuni”, 
conform cerințelor articolului 10 
alineatul (4) din TUE;

J. întrucât, în pofida acestor reforme,
alegerile europene sunt încă reglementate
cu precădere de legi naționale;

Or. en

Amendamentul 47
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în pofida acestor reforme, 
alegerile europene sunt încă guvernate cu 
precădere de legi naționale, campaniile 
electorale rămânând naționale, iar partidele 
politice europene nu-și pot îndeplini în 

J. întrucât, în pofida acestor reforme, 
alegerile europene sunt încă reglementate
cu precădere de legi naționale, campaniile 
electorale rămânând naționale, iar partidele 
politice europene nu-și pot îndeplini în 
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mod satisfăcător mandatul constituțional
de a contribui la „formarea conștiinței 
politice europene și la exprimarea voinței 
cetățenilor Uniuni”, conform cerințelor 
articolului 10 alineatul (4) din TUE;

mod satisfăcător mandatul instituțional de 
a contribui la „formarea conștiinței politice 
europene și la exprimarea voinței 
cetățenilor Uniuni”, conform cerințelor 
articolului 10 alineatul (4) din TUE;

Or. en

Amendamentul 48
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât partidele politice europene 
sunt cele mai în măsură să „contribuie la 
formarea conștiinței politice europene”13

și ar trebui, prin urmare, să joace un rol 
mai activ în campaniile electorale, astfel 
încât să își îmbunătățească vizibilitatea și 
să demonstreze legătura dintre votul 
pentru un anumit partid național și 
impactul său asupra dimensiunii unui 
grup politic european din Parlamentul 
European;

eliminat

__________________
13Articolul 10 alineatul (4) din TUE.

Or. nl

Amendamentul 49
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât partidele politice europene sunt 
cele mai în măsură să „contribuie la 
formarea conștiinței politice europene13” și 
ar trebui, prin urmare, să joace un rol mai 

K. întrucât partidele politice europene sunt 
aproape necunoscute de către electorat și 
în consecință nu sunt înțelese suficient ca
să „contribuie la formarea conștiinței 
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activ în campaniile electorale, astfel încât 
să își îmbunătățească vizibilitatea și să 
demonstreze legătura dintre votul pentru 
un anumit partid național și impactul său 
asupra dimensiunii unui grup politic 
european din Parlamentul European;

politice europene13” și prin urmare nu pot 
în mod legitim să joace un rol mai activ în 
campaniile electorale pentru alegerile în 
Parlamentul European;

__________________ __________________
13Articolul 10 alineatul (4) din TUE. 13Articolul 10 alineatul (4) din TUE.

Or. en

Amendamentul 50
Morten Messerschmidt
Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât în mai multe țări este extrem 
de dificil pentru cetățeni să cunoască și să 
controleze acțiunile reprezentanților lor în 
Parlamentul European deoarece aceste 
acțiuni nu se pot identifica în mod natural 
cu un teritoriu care să corespundă unei 
realități umane trăite, din cauza trasării 
unor limite ale circumscripțiilor; întrucât 
această lipsă a identificării încalcă 
drepturile cetățenilor, alimentează pe 
scară largă neparticiparea la vot atunci 
când au loc alegeri și subminează 
legitimitatea democratică a deputaților 
aleși;

Or. en

Amendamentul 51
Rainer Wieland, David McAllister

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât procedura de numire a 
candidaților la alegerile pentru 
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Parlamentul European variază 
considerabil de la un stat membru la altul 
și de la partid la partid, în special în ceea 
ce privește transparența și standardele 
democratice;

Or. de

Amendamentul 52
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât termenele pentru finalizarea 
listelor electorale înaintea alegerilor 
europene variază foarte mult între statele 
membre, de la 17 zile la 83 de zile, ceea ce 
determină ca alegătorii și candidații din 
Uniune să se afle într-o poziție inegală în 
ceea ce privește timpul de organizare a 
campaniilor și, respectiv, de a reflecta la 
opțiunea de vot;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 53
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât termenele pentru finalizarea 
listelor electorale înainte de alegerile 
europene variază mult între statele 
membre și pot face ca schimbul de 
informații între statele membre în ceea ce 
privește alegătorii (care vizează evitarea 
votului dublu) să fie dificil, dacă nu chiar 
imposibil;
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Or. en

Amendamentul 54
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul Lb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Lb. întrucât cea mai bună metodă de 
evitare a oricărei dificultăți pe parcursul 
procesului de votare ar fi, pe termen lung, 
crearea unei cărți de alegător europene, 
care în primul rând le-ar permite 
cetățenilor Uniunii să voteze o dată de 
oriunde doresc și în al doilea rând ar 
consolida sentimentul apartenenței la 
familia cetățenilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 55
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 
15 state membre au profitat de această 
ocazie și au introdus un prag între 3% și 
5%; întrucât, în statele membre mai mici 
și în statele membre care și-au împărțit 
teritoriul în circumscripții electorale, 
pragul real depășește totuși 3%, chiar 
dacă nu există limite legale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 56
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 
15 state membre au profitat de această 
ocazie și au introdus un prag între 3% și 
5%; întrucât, în statele membre mai mici 
și în statele membre care și-au împărțit 
teritoriul în circumscripții electorale, 
pragul real depășește totuși 3%, chiar 
dacă nu există limite legale;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 57
Arne Gericke, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 15 
state membre au profitat de această ocazie 
și au introdus un prag între 3% și 5%;
întrucât, în statele membre mai mici și în 
statele membre care și-au împărțit 
teritoriul în circumscripții electorale, 
pragul real depășește totuși 3%, chiar 
dacă nu există limite legale;

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, 
întrucât la nivelul întregii UE acest lucru 
duce la irosirea a peste 10 milioane de 
voturi, o încălcare clară a principiului 
egalității electorale, și întrucât chiar și în 
prezent peste jumătate din cetățenii 
Uniunii se pot duce la urne știind că votul 
lor nu va deveni inutil prin aplicarea unui 
prag național;

Or. de
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Amendamentul 58
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 15 
state membre au profitat de această ocazie 
și au introdus un prag între 3% și 5%; 
întrucât, în statele membre mai mici și în 
statele membre care și-au împărțit teritoriul 
în circumscripții electorale, pragul real 
depășește totuși 3%, chiar dacă nu există 
limite legale;

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 15 
state membre au profitat de această ocazie 
și au introdus un prag între 3% și 5%; 
întrucât, în statele membre mai mici și în 
statele membre care și-au împărțit teritoriul 
în circumscripții electorale, pragul real 
depășește totuși 3%, chiar dacă nu există 
limite legale; întrucât introducerea 
pragurilor obligatorii este recunoscută de 
tradiția constituțională ca fiind o metodă 
legitimă de garantare a funcționării 
parlamentelor;

Or. en

Amendamentul 59
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 15 
state membre au profitat de această ocazie 
și au introdus un prag între 3% și 5%; 
întrucât, în statele membre mai mici și în 
statele membre care și-au împărțit teritoriul 
în circumscripții electorale, pragul real 
depășește totuși 3%, chiar dacă nu există 
limite legale;

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 15 
state membre au profitat de această ocazie 
și au introdus un prag între 3% și 5%; 
întrucât, în statele membre mai mici și în 
statele membre care și-au împărțit teritoriul 
în circumscripții electorale, pragul real 
depășește totuși 3%, chiar dacă nu există 
limite legale; întrucât în prezent nu există 
niciun stat membru UE care să nu aplice 
oficial sau de facto un prag electoral;
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Or. en

Amendamentul 60
Max Andersson

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 15 
state membre au profitat de această ocazie 
și au introdus un prag între 3% și 5%; 
întrucât, în statele membre mai mici și în 
statele membre care și-au împărțit teritoriul 
în circumscripții electorale, pragul real 
depășește totuși 3%, chiar dacă nu există 
limite legale;

M. întrucât actualele norme electorale 
europene permit stabilirea unui prag 
neobligatoriu de până la 5% din voturile 
exprimate pentru alegerile europene, iar 15 
state membre au profitat de această ocazie 
și au introdus un prag între 3% și 5%; 
întrucât, în statele membre mai mici și în 
statele membre care și-au împărțit teritoriul 
în circumscripții electorale, pragul real 
depășește totuși 3% și câteodată depășește 
cu mult 5%, chiar dacă nu există limite 
legale;

Or. en

Amendamentul 61
Sven Giegold, Max Andersson

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât alegerile în circumscripțiile 
cu un loc implică de fapt un sistem 
majoritar și întrucât stabilirea unor 
circumscripții cu un număr foarte 
restrâns de locuri afectează caracterul 
proporțional al sistemului electoral;

Or. en
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Amendamentul 62
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât, deși articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral interzice explicit 
publicarea anticipată a rezultatelor 
alegerilor, acest lucru s-a întâmplat în 
trecut; întrucât un termen armonizat 
pentru încheierea scrutinului în toate 
statele membre ar contribui în mare 
măsură la a conferi un caracter european 
comun alegerilor europene și ar reduce 
șansele ca rezultatele alegerilor să fie 
influențate în cazul în care sunt făcute 
publice în unele state membre înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 63
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât, deși articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral interzice explicit 
publicarea anticipată a rezultatelor 
alegerilor, acest lucru s-a întâmplat în 
trecut; întrucât un termen armonizat 
pentru încheierea scrutinului în toate 
statele membre ar contribui în mare 
măsură la a conferi un caracter european 
comun alegerilor europene și ar reduce 
șansele ca rezultatele alegerilor să fie 
influențate în cazul în care sunt făcute 
publice în unele state membre înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

N. întrucât articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral interzice explicit publicarea 
anticipată a rezultatelor alegerilor;



PE565.204v01-00 28/100 AM\1071364RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 64
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât, deși articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral interzice explicit 
publicarea anticipată a rezultatelor 
alegerilor, acest lucru s-a întâmplat în 
trecut; întrucât un termen armonizat pentru 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre ar contribui în mare măsură la a 
conferi un caracter european comun 
alegerilor europene și ar reduce șansele ca 
rezultatele alegerilor să fie influențate în 
cazul în care sunt făcute publice în unele 
state membre înainte de încheierea 
scrutinului în toate statele membre;

N. întrucât, deși articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral interzice explicit 
publicarea anticipată a rezultatelor 
alegerilor, acest lucru s-a întâmplat în 
trecut; întrucât, în pofida faptului că este 
la latitudinea statelor membre să decidă, 
în funcție de tradițiile lor electorale, în ce 
zi/zile din perioada electorală au loc 
alegerile, un termen armonizat pentru 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre ar contribui în mare măsură la a 
conferi un caracter european comun 
alegerilor europene și ar reduce șansele ca 
rezultatele alegerilor să fie influențate în 
cazul în care sunt făcute publice în unele 
state membre înainte de încheierea 
scrutinului în toate statele membre; 
întrucât interdicția privind anunțarea 
timpurie a rezultatelor alegerilor trebuie 
pusă în practică în toate statele membre;

Or. nl

Amendamentul 65
Rainer Wieland, David McAllister

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât, deși articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral interzice explicit 
publicarea anticipată a rezultatelor 
alegerilor, acest lucru s-a întâmplat în 

N. întrucât, deși articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral interzice explicit 
publicarea anticipată a rezultatelor 
alegerilor, acest lucru s-a întâmplat în 
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trecut; întrucât un termen armonizat pentru 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre ar contribui în mare măsură la a 
conferi un caracter european comun 
alegerilor europene și ar reduce șansele ca 
rezultatele alegerilor să fie influențate în 
cazul în care sunt făcute publice în unele 
state membre înainte de încheierea 
scrutinului în toate statele membre;

trecut; întrucât un termen armonizat pentru 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre, sau cel puțin pentru trimiterea 
voturilor prin corespondență, ar contribui 
în mare măsură la a conferi un caracter 
european comun alegerilor europene și ar 
reduce șansele ca rezultatele alegerilor să 
fie influențate în cazul în care sunt făcute 
publice în unele state membre înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

Or. de

Amendamentul 66
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât, deși articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral interzice explicit 
publicarea anticipată a rezultatelor 
alegerilor, acest lucru s-a întâmplat în 
trecut; întrucât un termen armonizat pentru 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre ar contribui în mare măsură la a 
conferi un caracter european comun 
alegerilor europene și ar reduce șansele ca 
rezultatele alegerilor să fie influențate în 
cazul în care sunt făcute publice în unele 
state membre înainte de încheierea 
scrutinului în toate statele membre;

N. întrucât, deși articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral interzice explicit 
publicarea anticipată a rezultatelor 
alegerilor, acest lucru s-a întâmplat în 
trecut; întrucât un termen armonizat și zile 
comune pentru încheierea scrutinului în 
toate statele membre ar contribui în mare 
măsură la a conferi un caracter european 
comun alegerilor europene și ar reduce 
șansele ca rezultatele alegerilor să fie 
influențate în cazul în care sunt făcute 
publice în unele state membre înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 67
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul O
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
stabilit o nouă ordine constituțională, 
conferind Parlamentului European 
dreptul de a alege Președintele Comisiei 
Europene14, în locul unei simple 
aprobări; întrucât alegerile din 2014 au 
stabilit un antecedent important în 
această privință; întrucât procedura de 
nominalizare și selecție a candidaților 
favoriți pentru această funcție ar trebui să 
constituie în mai mare măsură o parte 
integrantă a campaniilor electorale; 
întrucât termenul pentru nominalizarea 
candidaților de către partidele politice 
europene ar trebui codificat în Actul 
electoral;

eliminat

__________________
14Articolul 17 alineatul (7) din TUE.

Or. nl

Amendamentul 68
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
stabilit o nouă ordine constituțională, 
conferind Parlamentului European
dreptul de a alege Președintele Comisiei 
Europene14, în locul unei simple aprobări;
întrucât alegerile din 2014 au stabilit un 
antecedent important în această privință;
întrucât procedura de nominalizare și 
selecție a candidaților favoriți pentru 
această funcție ar trebui să constituie în 
mai mare măsură o parte integrantă a 
campaniilor electorale; întrucât termenul
pentru nominalizarea candidaților de 
către partidele politice europene ar trebui 

O. întrucât asumându-și dreptul de a alege 
Președintele Comisiei Europene14,
Parlamentul European a aplicat în mod 
necorespunzător Tratatul de la Lisabona, 
cu toate că nu aceasta a fost intenția 
statelor membre atunci când a fost 
ratificat tratatul; întrucât prezența la vot la 
alegerile din 2014 a fost cea mai scăzută 
înregistrată până acum și acest lucru 
subliniază lipsa de legitimitate în cadrul 
procedurii de nominalizare și selecție a 
președintelui Comisiei;
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codificat în Actul electoral;

__________________ __________________
14Articolul 17 alineatul (7) din TUE. 14Articolul 17 alineatul (7) din TUE.

Or. en

Amendamentul 69
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât Tratatul de la Lisabona a stabilit 
o nouă ordine constituțională, conferind 
Parlamentului European dreptul de a alege 
Președintele Comisiei Europene14, în locul 
unei simple aprobări; întrucât alegerile din 
2014 au stabilit un antecedent important în 
această privință; întrucât procedura de 
nominalizare și selecție a candidaților 
favoriți pentru această funcție ar trebui să 
constituie în mai mare măsură o parte 
integrantă a campaniilor electorale; întrucât 
termenul pentru nominalizarea candidaților 
de către partidele politice europene ar 
trebui codificat în Actul electoral;

O. întrucât Tratatul de la Lisabona a stabilit 
o nouă ordine constituțională, conferind 
Parlamentului European dreptul de a alege 
Președintele Comisiei Europene14, în locul 
unei simple aprobări; întrucât alegerile din 
2014 au stabilit un antecedent important în 
această privință; întrucât nominalizarea 
principalilor candidați la funcția de 
președinte al Comisiei Europene asigură 
o legătură între voturile exprimate la nivel 
național și contextul european și le 
permite cetățenilor UE să aleagă în 
cunoștință de cauză între diferite 
programe politice; întrucât desemnarea 
principalilor candidați prin proceduri 
deschise și transparente consolidează 
legitimitatea democratică și asumarea 
răspunderii și ar contribui la o mai bună 
cunoaștere a candidaților de către 
cetățenii UE; întrucât procedura de 
nominalizare și selecție a candidaților 
favoriți pentru această funcție ar trebui să 
constituie în mai mare măsură o parte 
integrantă a campaniilor electorale; întrucât 
termenul pentru nominalizarea candidaților 
de către partidele politice europene ar 
trebui codificat în Actul electoral;

__________________ __________________
14Articolul 17 alineatul (7) din TUE. 14Articolul 17 alineatul (7) din TUE.

Or. en
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Amendamentul 70
Barbara Spinelli, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât Tratatul de la Lisabona a stabilit 
o nouă ordine constituțională, conferind 
Parlamentului European dreptul de a alege 
Președintele Comisiei Europene14, în locul 
unei simple aprobări; întrucât alegerile din 
2014 au stabilit un antecedent important în 
această privință; întrucât procedura de 
nominalizare și selecție a candidaților 
favoriți pentru această funcție ar trebui să 
constituie în mai mare măsură o parte 
integrantă a campaniilor electorale; întrucât 
termenul pentru nominalizarea candidaților 
de către partidele politice europene ar 
trebui codificat în Actul electoral;

O. întrucât Tratatul de la Lisabona a stabilit 
o nouă ordine constituțională, conferind 
Parlamentului European dreptul de a alege 
Președintele Comisiei Europene14, în locul 
unei simple aprobări; întrucât alegerile din 
2014 au stabilit un antecedent important în 
această privință; întrucât procedura de 
nominalizare și selecție a candidaților 
favoriți pentru această funcție ar trebui să 
constituie în mai mare măsură o parte 
integrantă a campaniilor electorale și, pe 
plan mai larg, a consultărilor care au loc 
între reprezentanții Parlamentului 
European și cei ai Consiliului European 
în conformitate cu Declarația nr. 11 
anexată la actul final al Conferinței 
interguvernamentale care a adoptat 
Tratatul de la Lisabona, în ceea ce 
privește articolul 17 alineatele (6) și (7) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană;
întrucât termenul pentru nominalizarea 
candidaților de către partidele politice 
europene ar trebui codificat în Actul 
electoral; întrucât principalii candidați la 
poziția de președinte al Comisiei ar trebui 
să se supună testului electoral și ar trebui 
să fie candidați la alegerile pentru 
Parlamentul European;

__________________ __________________
14Articolul 17 alineatul (7) din TUE. 14Articolul 17 alineatul (7) din TUE.

Or. en

Amendamentul 71
Viviane Reding



AM\1071364RO.doc 33/100 PE565.204v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât Tratatul de la Lisabona a stabilit 
o nouă ordine constituțională, conferind 
Parlamentului European dreptul de a alege 
Președintele Comisiei Europene14, în locul 
unei simple aprobări; întrucât alegerile din 
2014 au stabilit un antecedent important în 
această privință; întrucât procedura de 
nominalizare și selecție a candidaților 
favoriți pentru această funcție ar trebui să 
constituie în mai mare măsură o parte 
integrantă a campaniilor electorale; întrucât 
termenul pentru nominalizarea candidaților 
de către partidele politice europene ar 
trebui codificat în Actul electoral;

O. întrucât Tratatul de la Lisabona a stabilit 
o nouă ordine constituțională, conferind 
Parlamentului European dreptul de a alege 
Președintele Comisiei Europene14, în locul 
unei simple aprobări; întrucât alegerile din 
2014 au stabilit un antecedent important în 
această privință; întrucât procedura de 
nominalizare și selecție a candidaților 
favoriți pentru această funcție este o 
expresie puternică a unei democrații 
europene transnaționale funcționale, 
bazate pe partide, și ar trebui să constituie 
în mai mare măsură o parte integrantă a 
campaniilor electorale; întrucât alegerile 
din 2014 pentru Parlamentul European 
au arătat că participarea unor candidați 
de marcă sporește interesul acordat de 
cetățeni alegerilor europene și întrucât 
termenul pentru nominalizarea candidaților 
de către partidele politice europene ar 
trebui codificat în Actul electoral;

__________________ __________________
14Articolul 17 alineatul (7) din TUE. 14Articolul 17 alineatul (7) din TUE.

Or. en

Amendamentul 72
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul O a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Oa. întrucât existența unor proceduri 
deschise, transparente și democratice 
pentru selecția candidaților este esențială 
pentru consolidarea încrederii în sistemul 
politic;

Or. en
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Amendamentul 73
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât nu toate statele membre oferă 
cetățenilor lor posibilitatea de a vota din 
străinătate și, între cele care o fac, 
condițiile pentru privarea de dreptul la vot 
variază foarte mult; întrucât acordarea 
dreptului de a participa la alegeri tuturor 
cetățenilor Uniunii care își au reședința 
în afara acesteia ar contribui la egalitatea 
electorală;

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât nu toate statele membre oferă 
cetățenilor lor posibilitatea de a vota din 
străinătate și, între cele care o fac, 
condițiile pentru privarea de dreptul la vot 
variază foarte mult; întrucât acordarea
dreptului de a participa la alegeri tuturor 
cetățenilor Uniunii care își au reședința 
în afara acesteia ar contribui la egalitatea 
electorală;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 75
Esther de Lange, Ivo Belet
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Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât nu toate statele membre oferă 
cetățenilor lor posibilitatea de a vota din 
străinătate și, între cele care o fac, 
condițiile pentru privarea de dreptul la vot 
variază foarte mult; întrucât acordarea 
dreptului de a participa la alegeri tuturor 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
afara acesteia ar contribui la egalitatea 
electorală;

P. întrucât nu toate statele membre oferă 
cetățenilor lor posibilitatea de a vota din 
străinătate și, între cele care o fac, 
condițiile pentru privarea de dreptul la vot 
variază foarte mult; întrucât acordarea 
dreptului de a participa la alegeri tuturor 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
afara acesteia ar contribui la egalitatea 
electorală; întrucât statele membre trebuie 
totuși să își coordoneze mai bine sistemele 
administrative pentru a-i împiedica pe 
alegători să voteze de două ori în două 
state membre diferite;

Or. nl

Amendamentul 76
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât componența actuală a 
Parlamentului European, cu numai 
36,62% femei, nu respectă nici pe departe 
valorile și obiectivele legate de egalitatea 
de gen promovate de Carta drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 77
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât instituirea unei circumscripții 
electorale comune, cu liste internaționale 
de cel mult 50 de candidați, în fruntea 
cărora să se afle candidatul fiecărei 
familii politice la postul de președinte al 
Comisiei ar contribui la revitalizarea 
democrației europene;

Or. es

Amendamentul 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât dreptul de a vota la alegerile 
pentru Parlamentul European ar trebui 
acordat în aceeași măsură cetățenilor 
europeni care își exercită dreptul la liberă 
circulație într-un alt stat membru decât 
cel a cărui cetățenie o dețin, fără ca acești 
cetățeni să fie obligați să își stabilească 
reședința în statul respectiv;

Or. en

Amendamentul 79
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât cel puțin 13 state membre nu 
au în vigoare norme interne adecvate care 
să îi împiedice pe cetățenii Uniunii care 
dețin dublă cetățenie în state membre UE 
să voteze de două ori, încălcând articolul 
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9 din Actul electoral;

Or. en

Amendamentul 80
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Considerentul Pb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pb. întrucât ar trebui înființată o 
autoritate electorală centrală la nivel 
european după modelul celor deja 
existente în mai multe state membre;

Or. es

Amendamentul 81
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente; 
întrucât armonizarea vârstei de vot și a 
vârstei minime pentru candidați ar fi 
foarte utilă pentru a oferi cetățenilor 
Uniunii o egalitate electorală reală și ar 
permite evitarea discriminării în aspectul 
cel mai important al cetățeniei: dreptul de 
a participa la procesul democratic;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 82
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente; 
întrucât armonizarea vârstei de vot și a 
vârstei minime pentru candidați ar fi 
foarte utilă pentru a oferi cetățenilor 
Uniunii o egalitate electorală reală și ar 
permite evitarea discriminării în aspectul 
cel mai important al cetățeniei: dreptul de 
a participa la procesul democratic;

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente; 
întrucât armonizarea vârstei de vot și a 
vârstei minime pentru candidați ar fi 
foarte utilă pentru a oferi cetățenilor 
Uniunii o egalitate electorală reală și ar 
permite evitarea discriminării în aspectul 
cel mai important al cetățeniei: dreptul de 
a participa la procesul democratic;

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 84
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente; 
întrucât armonizarea vârstei de vot și a 
vârstei minime pentru candidați ar fi 
foarte utilă pentru a oferi cetățenilor 
Uniunii o egalitate electorală reală și ar 
permite evitarea discriminării în aspectul 
cel mai important al cetățeniei: dreptul de 
a participa la procesul democratic;

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente;

Or. en

Amendamentul 85
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente; 
întrucât armonizarea vârstei de vot și a 
vârstei minime pentru candidați ar fi 
foarte utilă pentru a oferi cetățenilor 
Uniunii o egalitate electorală reală și ar 
permite evitarea discriminării în aspectul 
cel mai important al cetățeniei: dreptul de 
a participa la procesul democratic;

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente;
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Or. en

Amendamentul 86
Esther de Lange, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente; 
întrucât armonizarea vârstei de vot și a 
vârstei minime pentru candidați ar fi foarte 
utilă pentru a oferi cetățenilor Uniunii o 
egalitate electorală reală și ar permite 
evitarea discriminării în aspectul cel mai 
important al cetățeniei: dreptul de a 
participa la procesul democratic;

Q. întrucât vârsta minimă pentru a fi 
eligibil variază în cele 28 de state membre 
între 18 și 25 de ani, iar vârsta minimă 
pentru dreptul de vot variază între 16 și 18 
ani, ca urmare a tradițiilor lor 
constituționale și electorale divergente; 
întrucât o eventuală convergență a vârstei 
de vot și a vârstei minime pentru candidați 
ar fi foarte utilă pentru a oferi cetățenilor
Uniunii o egalitate electorală reală și ar 
permite evitarea discriminării în aspectul 
cel mai important al cetățeniei: dreptul de a 
participa la procesul democratic;

Or. nl

Amendamentul 87
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul Q a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât în Uniune apar noi identități 
politice, în special în regiunile de 
frontieră unde există o cooperare 
transfrontalieră intensă și întrucât ar 
trebui să se țină seama de aceste identități 
și ar trebui să se aibă în vedere 
posibilitatea stabilirii unor circumscripții 
transfrontaliere și a unor liste 
transnaționale;

Or. en
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Amendamentul 88
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât normele electorale europene 
existente permit votul pe baza unui sistem 
de liste preferențiale și douăzeci de state 
membre au introdus votul preferențial; 
întrucât se poate demonstra că sistemele 
de vot preferențial au mărit gradul de 
asumare a răspunderii de către 
persoanele alese ca deputați în 
Parlamentul European și au consolidat 
legitimitatea democratică a Parlamentului 
European în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 89
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât înființarea oficială și 
consolidarea partidelor politice la nivelul 
UE stimulează dezvoltarea conștiinței 
politice europene și dă o formă dorințelor 
cetățenilor Uniunii și întrucât, de 
asemenea, acest lucru a facilitat procesul 
aproprierii treptate a sistemelor 
electorale;

Or. es

Amendamentul 90
Max Andersson
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Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. întrucât deputații în Parlamentul 
European nu au posibilitatea de a fi 
înlocuiți temporar de un supleant atunci 
când recurg la concediu pentru îngrijirea 
copilului sau la concediu pe termen lung 
din motive medicale, ceea ce înseamnă că 
există riscul ca anumiți alegători să 
beneficieze de un nivel mai redus al 
calității reprezentării și întrucât 
posibilitatea de a fi înlocuiți temporar de 
supleanți este asigurată numai pentru 
deputații din anumite state membre care 
sunt numiți în funcția de ministru în 
cadrul guvernelor naționale;

Or. en

Amendamentul 91
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Considerentul Qb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qb. întrucât în cadrul alegerilor europene 
din 2014, cea mai slabă prezență la vot 
dintr-un stat membru a fost de 13,05%, 
prezența la vot în rândul tinerilor în UE a 
fost de 27,8%, iar prezența generală la vot 
a fost de 42,61%; întrucât votul 
obligatoriu este o modalitate eficientă de 
creștere a prezenței la vot și, prin urmare, 
a legitimității democratice și întrucât 
experiența din unele state membre a 
arătat că datoria de a vota este o 
caracteristică valoroasă a calității de 
cetățean;

Or. en
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Amendamentul 92
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât votarea prin poștă, pe cale 
electronică sau pe internet ar putea 
contribui la o desfășurare a alegerilor 
europene mai eficientă și mai atractivă 
pentru alegători, cu condiția respectării 
unor standarde maximale în materie de 
protecție a datelor;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 93
Rainer Wieland, David McAllister

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât votarea prin poștă, pe cale 
electronică sau pe internet ar putea 
contribui la o desfășurare a alegerilor 
europene mai eficientă și mai atractivă 
pentru alegători, cu condiția respectării 
unor standarde maximale în materie de 
protecție a datelor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 94
Max Andersson

Propunere de rezoluție
Considerentul R
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât votarea prin poștă, pe cale 
electronică sau pe internet ar putea 
contribui la o desfășurare a alegerilor 
europene mai eficientă și mai atractivă 
pentru alegători, cu condiția respectării 
unor standarde maximale în materie de 
protecție a datelor;

R. întrucât utilizarea pe scară mai largă a 
votului prin corespondență ar putea mări 
rata de participare la alegerile pentru 
Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 95
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât votarea prin poștă, pe cale 
electronică sau pe internet ar putea 
contribui la o desfășurare a alegerilor 
europene mai eficientă și mai atractivă 
pentru alegători, cu condiția respectării 
unor standarde maximale în materie de 
protecție a datelor;

R. întrucât votul prin corespondență, pe 
cale electronică sau pe internet și 
introducerea cetățeniei digitale pentru a-l 
facilita ar putea contribui la o desfășurare a 
alegerilor europene mai eficientă și mai 
atractivă pentru alegători, cu condiția 
respectării unor standarde maximale în 
materie de protecție a datelor;

Or. es

Amendamentul 96
Max Andersson

Propunere de rezoluție
Considerentul Ra (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât votul pe internet are unele 
dezavantaje, cum ar fi dificultățile în a 
asigura faptul că alegătorul votează în 
mod liber, fără constrângeri din partea 
celor din jur, dificultăți în a asigura 
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protecția datelor și caracterul secret al 
votului, dificultăți în a asigura numărarea 
corectă a voturilor, fără încercări de 
fraudare și dificultăți în a asigura 
încrederea publicului în rezultate;

Or. en

Amendamentul 97
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Considerentul Ra (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât doar foarte puține state 
membre au integrat principiul egalității 
dintre femei și bărbați, ca una dintre 
valorile fondatoare ale UE, în legile lor 
electorale naționale; întrucât cotele de 
gen și listele alternative un bărbat/o 
femeie pentru pozițiile de decizie politică 
s-au dovedit a fi instrumente foarte 
eficiente pentru combaterea discriminării 
și a dezechilibrelor de putere între bărbați 
și femei și pentru îmbunătățirea 
reprezentării democratice în organismele 
decizionale politice;

Or. en

Amendamentul 98
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât, în majoritatea statelor 
membre, membrii executivului se pot 
prezenta la alegeri pentru parlament fără 
a fi nevoiți să își întrerupă activitatea
instituțională;

eliminat
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Or. nl

Amendamentul 99
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul S

Propunerea de rezoluție Amendamentul

S. întrucât, în majoritatea statelor membre, 
membrii executivului se pot prezenta la 
alegeri pentru parlament fără a fi nevoiți să 
își întrerupă activitatea instituțională;

S. întrucât, în majoritatea statelor membre,
membrii executivului se pot prezenta la 
alegeri pentru parlamentul național fără a 
fi nevoiți să își întrerupă activitatea 
instituțională;

Or. en

Amendamentul 100
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât primele estimări ale 
rezultatelor electorale ar trebui anunțate 
simultan în toate statele membre, în 
ultima zi a perioadei electorale, la ora 
21.00 CET,

eliminat

Or. nl

Amendamentul 101
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât primele estimări ale rezultatelor T. întrucât primele estimări ale rezultatelor 
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electorale ar trebui anunțate simultan în 
toate statele membre, în ultima zi a 
perioadei electorale, la ora 21.00 CET,

electorale ar trebui anunțate simultan în 
toate statele membre, în ultima zi a 
perioadei electorale, la ora 20.00 CET,

Or. de

Amendamentul 102
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât primele estimări ale rezultatelor 
electorale ar trebui anunțate simultan în 
toate statele membre, în ultima zi a 
perioadei electorale, la ora 21.00 CET,

T. întrucât primele estimări ale rezultatelor 
electorale ar trebui anunțate simultan în 
toate statele membre, în ultima zi a 
perioadei electorale, la ora 23.00 CET,

Or. en

Amendamentul 103
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul T

Propunerea de rezoluție Amendamentul

T. întrucât primele estimări ale rezultatelor 
electorale ar trebui anunțate simultan în 
toate statele membre, în ultima zi a 
perioadei electorale, la ora 21.00 CET,

T. întrucât primele estimări oficiale ale 
rezultatelor electorale ar trebui anunțate 
simultan în toate statele membre, în ultima 
zi a perioadei electorale, la ora 21.00 CET,

Or. nl

Amendamentul 104
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ta (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ta. întrucât actualul sistem de repartizare 
a locurilor nu se bazează pe aplicarea 
corespunzătoare a principiului 
proporționalității degresive;

Or. de

Amendamentul 105
Iratxe García Pérez
în numeleComisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul Ta (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ta. întrucât, în pofida progreselor 
continue înregistrate din 1979 până în 
prezent în ceea ce privește echilibrul 
dintre femei și bărbați în distribuirea 
mandatelor, persistă diferențe majore 
între statele membre în această privință, 
în 10 dintre ele înregistrându-se un nivel 
de sub 33% pentru sexul mai slab 
reprezentat; întrucât, în cazul statelor 
cărora le sunt alocate mai mult de 15 
mandate, ar trebui să se încerce să se 
ajungă la un nivel de 40% pentru sexul 
mai slab reprezentat,

Or. en

Amendamentul 106
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Considerentul Ta (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ta. întrucât principiul proporționalității 
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degresive consacrat în Tratatul privind 
Uniunea Europeană a contribuit în mod 
semnificativ la asumarea în comun a 
proiectului european de către toate statele 
membre,

Or. en

Amendamentul 107
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul Ta (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ta. întrucât înființarea unei autorități 
electorale europene ar facilita accesul la 
informații privind normele care 
reglementează alegerile europene, ar 
raționaliza procesul și ar consolida 
caracterul european al acestor alegeri;

Or. en

Amendamentul 108
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul Tb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Tb. întrucât stabilirea unei zile de votare 
comune la nivel european ar reflecta mai 
bine participarea comună a cetățenilor în 
întreaga Uniune, ar consolida democrația 
participativă și ar contribui la instituirea 
unor alegeri paneuropene mai 
armonizate,

Or. en
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Amendamentul 109
Rainer Wieland, David McAllister

Propunere de rezoluție
Considerentul Tb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Tb. întrucât stabilirea unei perioade 
electorale fixe pentru alegerile europene 
ar spori interesul alegătorilor; întrucât o 
perioadă fixă care ar include cât mai 
puține sărbători naționale ar crește 
prezența la vot;

Or. de

Amendamentul 110
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, 
a îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii 
Europene, a crește gradul de legitimitate 
și de eficiență al activității Parlamentului, 
a crește eficacitatea sistemului de 
organizare a alegerilor europene și a oferi 
un nivel mai ridicat de egalitate electorală 
cetățenilor Uniunii;

1. hotărăște că, în afară de ajustările 
tehnice, cum ar fi, de exemplu, numărul 
limbilor în care actul este redactat 
(articolul 15) sau actualizarea articolului 
7 alineatul (2), nu ar trebui adusă nicio 
modificare Actului electoral din 20 
septembrie 1976 și nu ar trebui făcută 
nicio adăugire la acesta;

Or. nl

Amendamentul 111
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, 
a îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii 
Europene, a crește gradul de legitimitate și 
de eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European, a crește gradul de legitimitate și 
de eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 112
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii 
Europene, a crește gradul de legitimitate și 
de eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
crește gradul de legitimitate și de eficiență 
al activității Parlamentului, a crește 
eficacitatea sistemului de organizare a 
alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii, precum și în sânul statelor 
membre;

Or. en
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Amendamentul 113
Arne Gericke, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii și 
egalitatea electorală, a promova principiul 
democrației reprezentative și 
reprezentarea directă a cetățenilor 
Uniunii în Parlamentul European, în 
conformitate cu articolul 10 din TFUE, a
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel cât
mai ridicat de egalitate electorală 
cetățenilor Uniunii;

Or. de

Amendamentul 114
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
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a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

a alegerilor europene, a stimula asumarea 
în comun a acestora de către cetățeni din 
toate statele membre, a consolida 
echilibrul componenței Parlamentului 
European și a oferi un nivel mai ridicat de 
egalitate electorală cetățenilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 115
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii,
într-un mod care să nu aducă atingere 
întâietății evidente a identității și 
cetățeniei naționale, a îmbunătăți 
funcționarea Parlamentului European și 
guvernanța Uniunii Europene, în 
conformitate cu democrațiile naționale, a 
crește gradul de legitimitate și de eficiență 
al activității Parlamentului, a crește 
eficacitatea sistemului de organizare a 
alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 116
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 1. hotărăște să reformeze procedura 
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electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea
democratică și supranațională a alegerilor 
europene, a fortifica conceptul de cetățenie 
a Uniunii, a îmbunătăți funcționarea 
Parlamentului European și guvernanța 
Uniunii Europene, a crește gradul de 
legitimitate și de eficiență al activității 
Parlamentului, a crește eficacitatea 
sistemului de organizare a alegerilor 
europene și a oferi un nivel mai ridicat de 
egalitate electorală cetățenilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 117
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene și 
legitimitatea democratică a procesului 
decizional european, a fortifica conceptul 
de cetățenie a Uniunii, a îmbunătăți 
funcționarea Parlamentului European și 
guvernanța Uniunii Europene, a crește 
gradul de legitimitate și de eficiență al 
activității Parlamentului, a crește 
eficacitatea sistemului de organizare a 
alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 118
Mercedes Bresso
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate electorală cetățenilor 
Uniunii;

1. hotărăște să reformeze procedura 
electorală în timp util înaintea alegerilor 
din 2019, pentru a consolida dimensiunea 
democratică a alegerilor europene, a 
fortifica conceptul de cetățenie a Uniunii, a 
îmbunătăți funcționarea Parlamentului 
European și guvernanța Uniunii Europene, 
a crește gradul de legitimitate și de 
eficiență al activității Parlamentului, a 
crește eficacitatea sistemului de organizare 
a alegerilor europene și a oferi un nivel mai 
ridicat de egalitate și de participare
electorală cetățenilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 119
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă că, în forma sa actuală, actul 
garantează alegeri generale directe în 
conformitate cu principiile democratice;

Or. nl

Amendamentul 120
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. adaugă faptul că statele membre au 
competența autonomă de a stabili singure 
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condițiile și procedurile electorale care se 
aplică cetățenii lor;

Or. nl

Amendamentul 121
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor 
pe buletinele de vot și recomandă ca 
acestea să figureze și pe afișe și pe alte 
materiale utilizate în campaniile 
electorale europene, întrucât aceste 
măsuri ar face alegerile europene mai 
transparente, iar modul lor de desfășurare 
mai democratic, cetățenii câștigând 
posibilitatea de a face o legătură clară 
între votul lor și impactul pe care acesta îl 
are asupra dimensiunii unui grup politic 
european din cadrul Parlamentului 
European;

eliminat

Or. en

Amendamentul 122
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor 
pe buletinele de vot și recomandă ca 
acestea să figureze și pe afișe și pe alte 
materiale utilizate în campaniile 

eliminat
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electorale europene, întrucât aceste 
măsuri ar face alegerile europene mai 
transparente, iar modul lor de desfășurare 
mai democratic, cetățenii câștigând 
posibilitatea de a face o legătură clară 
între votul lor și impactul pe care acesta îl 
are asupra dimensiunii unui grup politic 
european din cadrul Parlamentului 
European;

Or. nl

Amendamentul 123
Max Andersson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor 
pe buletinele de vot și recomandă ca 
acestea să figureze și pe afișe și pe alte 
materiale utilizate în campaniile 
electorale europene, întrucât aceste 
măsuri ar face alegerile europene mai 
transparente, iar modul lor de desfășurare 
mai democratic, cetățenii câștigând 
posibilitatea de a face o legătură clară 
între votul lor și impactul pe care acesta îl 
are asupra dimensiunii unui grup politic 
european din cadrul Parlamentului 
European;

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene, 
întrucât aceste măsuri ar face alegerile 
europene mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii 
câștigând posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor, 
precum și a numelor candidaților lor la 
postul de președinte al Comisiei, pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene, 
întrucât aceste măsuri ar face alegerile 
europene mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii 
câștigând posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

Or. en

Amendamentul 125
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene, 
întrucât aceste măsuri ar face alegerile 
europene mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii
câștigând posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene, 
întrucât aceste măsuri ar face alegerile 
europene mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii
având posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra influenței politice a 
partidelor politice europene și capacitatea 
lor de a forma grupuri politice din cadrul 
Parlamentului European;

Or. en
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Amendamentul 126
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene, 
întrucât aceste măsuri ar face alegerile 
europene mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii 
câștigând posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
să figureze și în transmisiilor televizate și 
radiofonice din timpul campaniei, pe afișe 
și pe alte materiale utilizate în campaniile 
electorale europene, întrucât aceste măsuri 
ar face alegerile europene mai transparente, 
iar modul lor de desfășurare mai 
democratic, cetățenii câștigând 
posibilitatea de a face o legătură clară între 
votul lor și impactul pe care acesta îl are 
asupra dimensiunii unui grup politic 
european din cadrul Parlamentului 
European;

Or. en

Amendamentul 127
Rainer Wieland, David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene, 
întrucât aceste măsuri ar face alegerile 
europene mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii 
câștigând posibilitatea de a face o legătură 

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită
oferindu-le posibilitatea să introducerea
denumirea și logoul lor pe buletinele de 
vot și recomandă ca acestea să figureze și 
pe afișe și pe alte materiale utilizate în 
campaniile electorale europene, întrucât 
aceste măsuri ar face alegerile europene 
mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii 
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clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

câștigând posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

Or. de

Amendamentul 128
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor
pe buletinele de vot și recomandă ca 
acestea să figureze și pe afișe și pe alte 
materiale utilizate în campaniile electorale 
europene, întrucât aceste măsuri ar face 
alegerile europene mai transparente, iar 
modul lor de desfășurare mai democratic, 
cetățenii câștigând posibilitatea de a face 
o legătură clară între votul lor și impactul 
pe care acesta îl are asupra dimensiunii 
unui grup politic european din cadrul 
Parlamentului European;

2. recunoaște dreptul partidelor politice
naționale de a introduce denumirile și 
logourile partidelor politice europene pe 
afișe și pe alte materiale utilizate în 
campaniile electorale europene;

Or. pl

Amendamentul 129
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
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să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene, 
întrucât aceste măsuri ar face alegerile 
europene mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii 
câștigând posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene,
în special în programele lor, întrucât 
aceste măsuri ar face alegerile europene 
mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii 
câștigând posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

Or. en

Amendamentul 130
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. propune ca vizibilitatea partidelor 
politice europene să fie îmbunătățită prin 
introducerea denumirii și a logoului lor pe 
buletinele de vot și recomandă ca acestea 
să figureze și pe afișe și pe alte materiale 
utilizate în campaniile electorale europene, 
întrucât aceste măsuri ar face alegerile 
europene mai transparente, iar modul lor de 
desfășurare mai democratic, cetățenii 
câștigând posibilitatea de a face o legătură 
clară între votul lor și impactul pe care 
acesta îl are asupra dimensiunii unui grup 
politic european din cadrul Parlamentului 
European;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 131
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. propune ca denumirile și logourile 
partidelor sau alianțelor de partide 
politice la nivel național să figureze pe 
buletinele de vot și ca aceste buletine să 
aibă înscrise, de asemenea, eventualele 
afilieri ale acestor partide sau alianțe de 
partide politice la nivel național la 
partidele politice europene;

Or. en

Amendamentul 132
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. încurajează statele membre să 
faciliteze participarea partidelor politice 
europene, precum și a principalilor lor 
candidați, la campaniile electorale, în 
special pe posturile de televiziune și alte 
canale media;

Or. en

Amendamentul 133
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră, în același timp, ținând 
seama de angajamentul Uniunii 
Europene de a respecta principiul 
subsidiarității, că partidele politice 
regionale care concurează în alegerile 
pentru Parlamentul European ar trebui să 
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urmeze aceeași practică, iar autoritățile 
regionale ar trebui să fie încurajate să 
utilizeze, în acest context, limbile 
regionale recunoscute oficial; 

Or. en

Amendamentul 134
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. hotărăște stabilirea unui termen limită 
comun de douăsprezece săptămâni înainte 
de data alegerilor pentru stabilirea listelor 
la nivel național, pentru a crește gradul 
de egalitate electorală, oferind 
candidaților și alegătorilor din toată 
Uniunea aceeași perioadă în care să se 
pregătească sau să reflecte înainte de vot;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 135
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. hotărăște stabilirea unui termen limită
comun de douăsprezece săptămâni înainte 
de data alegerilor pentru stabilirea listelor
la nivel național, pentru a crește gradul de 
egalitate electorală, oferind candidaților și 
alegătorilor din toată Uniunea aceeași 
perioadă în care să se pregătească sau să
reflecte înainte de vot;

3. hotărăște stabilirea unui termen-limită
comun de douăsprezece săptămâni înainte 
de data alegerilor pentru stabilirea listelor
electorale, pentru a crește gradul de 
egalitate electorală, oferind candidaților și 
alegătorilor din toată Uniunea aceeași 
perioadă în care să se pregătească sau să
reflecteze înainte de vot;

Or. en
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Amendamentul 136
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. hotărăște stabilirea unui termen limită
comun de douăsprezece săptămâni înainte 
de data alegerilor pentru stabilirea listelor 
la nivel național, pentru a crește gradul de 
egalitate electorală, oferind candidaților și 
alegătorilor din toată Uniunea aceeași 
perioadă în care să se pregătească sau să 
reflecte înainte de vot;

3. hotărăște stabilirea unui termen-limită
comun de douăsprezece săptămâni înainte 
de data alegerilor pentru stabilirea listelor 
la nivel național, pentru a crește gradul de 
egalitate electorală, oferind candidaților și 
alegătorilor din toată Uniunea aceeași 
perioadă în care să se pregătească sau să 
reflecte înainte de vot; încurajează statele 
membre să reflecteze la modalități de a 
garanta o mai mare convergență între 
normele care guvernează campaniile 
electorale referitoare la alegerile 
europene;

Or. en

Amendamentul 137
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. propune ca procedurile de desemnare 
a candidaților la alegerile europene să 
îndeplinească standarde minime în ceea 
ce privește transparența și democrația în 
cadrul partidelor; recomandă să se 
solicite partidelor naționale să organizeze 
alegeri democratice pentru a-și alege 
candidații la alegerile europene;

Or. de
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Amendamentul 138
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. propune ca statele membre în care 
regiunile sunt învestite cu competențe 
legislative să își împartă zonele electorale 
în așa fel încât să reflecte această stare de 
fapt, pentru a reprezenta mai bine 
realitatea politică a fiecărui stat membru;

Or. en

Amendamentul 139
Ernest Maragall, Josep-Maria Terricabras

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. propune să fie aleși 25 de deputați din 
Parlamentul European pentru a 
reprezenta o circumscripție formată din 
întreg teritoriul Uniunii Europene, pe 
baza unor liste paneuropene alcătuite din 
candidați din cel puțin un sfert dintre 
statele membre, cu condiția ca cel mult 
25% dintre candidații de pe o listă să fie 
rezidenți ai aceluiași stat membru și ca 
fiecare grup de cinci candidați să fie 
compus din resortisanți ai cel puțin cinci 
state membre diferite; fiecare alegător ar 
putea acorda un vot pentru lista de la 
nivelul întregii UE, în plus față de votul 
său pentru lista națională sau regională, 
iar locurile astfel abținute ar urma să fie 
alocate fără un prag electoral minim, 
conform metodei Sainte-Laguë; propune, 
de asemenea, înființarea unei autorități 
electorale la nivelul UE pentru a 
reglementa desfășurarea alegerilor pe 
baza listei paneuropene și pentru a 
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verifica rezultatele lor;

Or. en

Amendamentul 140
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sugerează introducerea unui prag 
obligatoriu, cuprins între 3% și 5%, 
pentru repartizarea locurilor în statele 
membre cu circumscripție unică și în 
circumscripțiile în care se folosește 
sistemul de vot pe liste și care cuprind mai 
mult de 26 de locuri; consideră că această 
măsură este importantă pentru asigurarea 
funcționării Parlamentului European, 
întrucât evită accentuarea fragmentării;

eliminat

Or. en

Amendamentul 141
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sugerează introducerea unui prag 
obligatoriu, cuprins între 3% și 5%, 
pentru repartizarea locurilor în statele 
membre cu circumscripție unică și în 
circumscripțiile în care se folosește 
sistemul de vot pe liste și care cuprind mai 
mult de 26 de locuri; consideră că această 
măsură este importantă pentru asigurarea 
funcționării Parlamentului European,
întrucât evită accentuarea fragmentării;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 142
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sugerează introducerea unui prag 
obligatoriu, cuprins între 3% și 5%, 
pentru repartizarea locurilor în statele 
membre cu circumscripție unică și în 
circumscripțiile în care se folosește 
sistemul de vot pe liste și care cuprind mai 
mult de 26 de locuri; consideră că această 
măsură este importantă pentru asigurarea 
funcționării Parlamentului European, 
întrucât evită accentuarea fragmentării;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 143
Arne Gericke, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sugerează introducerea unui prag 
obligatoriu, cuprins între 3% și 5%, 
pentru repartizarea locurilor în statele 
membre cu circumscripție unică și în 
circumscripțiile în care se folosește 
sistemul de vot pe liste și care cuprind mai 
mult de 26 de locuri; consideră că această 
măsură este importantă pentru asigurarea 
funcționării Parlamentului European, 
întrucât evită accentuarea fragmentării;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 144
Max Andersson

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sugerează introducerea unui prag 
obligatoriu, cuprins între 3% și 5%, 
pentru repartizarea locurilor în statele 
membre cu circumscripție unică și în 
circumscripțiile în care se folosește 
sistemul de vot pe liste și care cuprind mai 
mult de 26 de locuri; consideră că această 
măsură este importantă pentru asigurarea 
funcționării Parlamentului European, 
întrucât evită accentuarea fragmentării;

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Arne Gericke, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sugerează introducerea unui prag 
obligatoriu, cuprins între 3% și 5%,
pentru repartizarea locurilor în statele 
membre cu circumscripție unică și în 
circumscripțiile în care se folosește 
sistemul de vot pe liste și care cuprind mai 
mult de 26 de locuri; consideră că această 
măsură este importantă pentru asigurarea 
funcționării Parlamentului European, 
întrucât evită accentuarea fragmentării;

4. sugerează adoptarea unor măsuri 
suplimentare care să vizeze eliminarea 
pragurilor obligatorii actuale pentru 
alegerile europene, pentru a promova 
egalitatea electorală și oportunități egale 
pentru toți cetățenii Uniunii și pentru a 
consolida reprezentarea lor democratică 
imediată, în conformitate cu articolul 10 
din TFUE;

Or. de

Amendamentul 146
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sugerează introducerea unui prag 
obligatoriu, cuprins între 3% și 5%, 
pentru repartizarea locurilor în statele 
membre cu circumscripție unică și în 
circumscripțiile în care se folosește 
sistemul de vot pe liste și care cuprind mai 
mult de 26 de locuri; consideră că această 
măsură este importantă pentru asigurarea 
funcționării Parlamentului European, 
întrucât evită accentuarea fragmentării;

4. sugerează ca, în cazul în care este 
stabilit un prag la nivel național, acesta să 
nu depășească 3% din voturile exprimate;

Or. en

Amendamentul 147
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sugerează introducerea unui prag 
obligatoriu, cuprins între 3% și 5%, pentru 
repartizarea locurilor în statele membre cu 
circumscripție unică și în circumscripțiile 
în care se folosește sistemul de vot pe liste
și care cuprind mai mult de 26 de locuri;
consideră că această măsură este
importantă pentru asigurarea funcționării
Parlamentului European, întrucât evită 
accentuarea fragmentării;

4. consideră că este important ca, prin 
componența sa, Parlamentul să reflecte 
diversitatea opiniilor politice din cadrul 
UE; încurajează, prin urmare, statele 
membre să depună eforturi pentru a se 
asigura că sistemele lor electorale 
reflectă, pe cât posibil, aceste diversități, 
inclusiv reprezentarea forțelor politice 
mai mici; confirmă că nu este necesar, de 
fapt, din punct de vedere politic sau 
juridic, să se meargă dincolo de normele 
obligatorii prevăzute în Actul electoral, 
care le permite statelor membre, fără a le 
obliga, să introducă, prin intermediul 
legilor electorale naționale, praguri 
cuprinse între 3% și 5% pentru 
repartizarea locurilor în statele membre cu 
circumscripție unică și în circumscripțiile 
în care se folosește sistemul de vot pe liste;
confirmă că Parlamentul European este
gata să își revizuiască poziția în cazul în 
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care trebuie luate măsuri urgente la nivel 
european pentru a asigura funcționarea
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 148
Arne Gericke, Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. evidențiază importanța deosebită a 
grupurilor politice europene, care le 
permit deja partidelor naționale de toate 
dimensiunile să lucreze împreună în mod 
eficace, așa cum o demonstrează 
grupurile politice de mari dimensiuni, 
care reunesc 40 și, în unele cazuri, mai 
mult de 50 de partide naționale;

Or. de

Amendamentul 149
Max Andersson, Sven Giegold

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. sugerează că circumscripțiile instituite 
de statele membre nu ar trebui să 
cuprindă mai puțin de 10% din numărul 
total de locuri atribuite unui anumit stat 
membru și că, pentru circumscripțiile 
care au mai puțin de 26 de locuri, ar 
trebui creat la nivel național un 
mecanism de ajustare a locurilor pentru a 
garanta natura proporțională a sistemului 
de votare;

Or. en
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Amendamentul 150
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. propune ca alegerile din toate statele 
membre să se încheie până la ora 21.00 
CET în duminica alegerilor europene, 
deoarece acest lucru ar asigura aplicarea 
corectă a articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral și ar reduce astfel riscul ca 
rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 151
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. propune ca alegerile din toate statele 
membre să se încheie până la ora 21.00 
CET în duminica alegerilor europene, 
deoarece acest lucru ar asigura aplicarea 
corectă a articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral și ar reduce astfel riscul ca 
rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

5. propune, în ciuda faptului că statele 
membre sunt libere să stabilească ziua 
sau zilele în care organizează alegerile în 
timpul perioadei electorale, ca alegerile 
din toate statele membre să se încheie până 
la ora 21.00 CET în duminica alegerilor 
europene, deoarece acest lucru ar asigura 
aplicarea corectă a articolul 10 alineatul (2) 
din Actul electoral și ar reduce astfel riscul 
ca rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre; susține că interzicerea anunțării 
anticipate a rezultatelor alegerilor ar 
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trebui menținută în toate statele membre;

Or. nl

Amendamentul 152
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. propune ca alegerile din toate statele 
membre să se încheie până la ora 21.00 
CET în duminica alegerilor europene, 
deoarece acest lucru ar asigura aplicarea 
corectă a articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral și ar reduce astfel riscul ca 
rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

5. propune ca secțiile de votare din toate 
statele membre să se închidă la ora 21.00 
CET în duminica alegerilor europene, 
deoarece acest lucru ar asigura aplicarea 
corectă a articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral și ar reduce astfel riscul ca 
rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 153
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. propune ca alegerile din toate statele 
membre să se încheie până la ora 21.00
CET în duminica alegerilor europene, 
deoarece acest lucru ar asigura aplicarea 
corectă a articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral și ar reduce astfel riscul ca 
rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

5. propune ca alegerile din toate statele 
membre să se încheie până la ora 20.00
CET în duminica alegerilor europene, 
deoarece acest lucru ar asigura aplicarea 
corectă a articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral și ar reduce astfel riscul ca 
rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;
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Or. de

Amendamentul 154
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. propune ca alegerile din toate statele 
membre să se încheie până la ora 21.00
CET în duminica alegerilor europene, 
deoarece acest lucru ar asigura aplicarea 
corectă a articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral și ar reduce astfel riscul ca 
rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

5. propune ca alegerile din toate statele 
membre să se încheie până la ora 23.00
CET în duminica alegerilor europene, 
deoarece acest lucru ar asigura aplicarea 
corectă a articolul 10 alineatul (2) din 
Actul electoral și ar reduce astfel riscul ca 
rezultatul alegerilor să fie influențat în 
cazul în care rezultatele din unele state 
membre sunt făcute publice înainte de 
încheierea scrutinului în toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 155
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. decide să stabilească un termen comun 
pentru nominalizarea candidaților 
principali de către partidele politice
europene, de 12 săptămâni înainte de 
alegerile europene; consideră că procesul 
de nominalizare a candidaților principali 
constituie un aspect important al 
campaniilor electorale datorită legăturii 
implicite dintre rezultatele alegerilor 
europene și alegerea Președintelui 
Comisiei, legătură consacrată în Tratatul 
de la Lisabona;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 156
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. decide să stabilească un termen comun 
pentru nominalizarea candidaților 
principali de către partidele politice 
europene, de 12 săptămâni înainte de 
alegerile europene; consideră că procesul 
de nominalizare a candidaților principali 
constituie un aspect important al 
campaniilor electorale datorită legăturii 
implicite dintre rezultatele alegerilor 
europene și alegerea Președintelui 
Comisiei, legătură consacrată în Tratatul 
de la Lisabona;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 157
Rainer Wieland, David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. decide să stabilească un termen comun 
pentru nominalizarea candidaților 
principali de către partidele politice 
europene, de 12 săptămâni înainte de 
alegerile europene; consideră că procesul 
de nominalizare a candidaților principali 
constituie un aspect important al 
campaniilor electorale datorită legăturii 
implicite dintre rezultatele alegerilor 
europene și alegerea Președintelui 
Comisiei, legătură consacrată în Tratatul 
de la Lisabona;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 158
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. decide să stabilească un termen comun 
pentru nominalizarea candidaților 
principali de către partidele politice 
europene, de 12 săptămâni înainte de 
alegerile europene; consideră că procesul
de nominalizare a candidaților principali 
constituie un aspect important al 
campaniilor electorale datorită legăturii 
implicite dintre rezultatele alegerilor 
europene și alegerea Președintelui 
Comisiei, legătură consacrată în Tratatul 
de la Lisabona;

6. sugerează ca doar partidele politice 
europene și candidaturile europene care 
au înregistrat o listă transnațională 
pentru circumscripția de la nivelul întregii 
Uniuni să poată numi un candidat la 
postul de președinte al Comisiei și ca 
acești candidați să fie plasați pe primul 
loc pe lista corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 159
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. decide să stabilească un termen comun 
pentru nominalizarea candidaților 
principali de către partidele politice 
europene, de 12 săptămâni înainte de 
alegerile europene; consideră că procesul 
de nominalizare a candidaților principali 
constituie un aspect important al 
campaniilor electorale datorită legăturii 
implicite dintre rezultatele alegerilor 
europene și alegerea Președintelui 
Comisiei, legătură consacrată în Tratatul de 
la Lisabona;

6. decide să stabilească un termen-limită
comun pentru nominalizarea candidaților 
principali de către partidele politice 
europene, și anume cu 12 săptămâni 
înainte de alegerile europene, pentru a le 
permite să își prezinte programele 
electorale și să organizeze dezbaterile 
politice între candidați, precum și 
campaniile electorale la nivel european;
consideră că procesul de nominalizare a 
candidaților principali constituie un aspect 
important al campaniilor electorale datorită 
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legăturii implicite dintre rezultatele 
alegerilor europene și alegerea 
Președintelui Comisiei, legătură consacrată 
în Tratatul de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 160
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. decide să stabilească un termen-limită 
comun de opt săptămâni pentru 
finalizarea listelor electorale și de șase 
săptămâni pentru schimbul de 
informațiile referitoare la cetățenii 
europeni cu dublă naționalitate și 
cetățenii europeni care locuiesc într-un 
alt stat membru cu autoritatea națională 
unică responsabilă de listele electorale;

Or. en

Amendamentul 161
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că este esențial ca partidele 
politice de la toate nivelurile să adopte 
proceduri democratice și transparente 
pentru selectarea candidaților la alegerile 
pentru Parlamentul European și la postul 
de președinte al Comisiei;

Or. en
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Amendamentul 162
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. evidențiază legătura implicită dintre 
rezultatele alegerilor europene și alegerea 
președintelui Comisiei, consacrată în 
Tratatul de la Lisabona; propune, prin 
urmare, ca Parlamentul nou-ales să își 
exprime, printr-un vot în plen, preferința 
față de candidații la postul de președinte 
al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 163
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. sugerează că integritatea alegerilor ar 
trebui întărită prin limitarea cheltuielilor 
de campanie la o sumă rezonabilă, care să 
permită prezentarea corespunzătoare a 
partidelor politice, a candidaților și a 
programelor lor electorale;

Or. en

Amendamentul 164
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. propune ca fiecare alegător să poată 



PE565.204v01-00 78/100 AM\1071364RO.doc

RO

acorda un vot pentru lista de la nivelul 
întregii Uniunii și un vot suplimentar 
pentru lista națională sau regională,

Or. en

Amendamentul 165
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. propune ca cetățenilor Uniunii care își 
au reședința într-o țară terță să li se 
acorde dreptul de a vota la alegerile 
pentru Parlamentul European; consideră 
că acest lucru ar oferi în final tuturor 
cetățenilor Uniunii același drept de a vota 
la alegerile europene, în aceleași condiții, 
indiferent de locul lor de reședință sau de 
cetățenia pe care o dețin;

eliminat

Or. en

Amendamentul 166
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. propune ca cetățenilor Uniunii care își 
au reședința într-o țară terță să li se 
acorde dreptul de a vota la alegerile 
pentru Parlamentul European; consideră 
că acest lucru ar oferi în final tuturor 
cetățenilor Uniunii același drept de a vota 
la alegerile europene, în aceleași condiții, 
indiferent de locul lor de reședință sau de 
cetățenia pe care o dețin;

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 167
Esther de Lange, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. propune ca cetățenilor Uniunii care își 
au reședința într-o țară terță să li se acorde 
dreptul de a vota la alegerile pentru 
Parlamentul European; consideră că acest 
lucru ar oferi în final tuturor cetățenilor 
Uniunii același drept de a vota la alegerile 
europene, în aceleași condiții, indiferent de 
locul lor de reședință sau de cetățenia pe 
care o dețin;

7. propune ca cetățenilor Uniunii care își 
au reședința într-o țară terță să li se acorde 
dreptul de a vota la alegerile pentru 
Parlamentul European; consideră că acest 
lucru ar oferi în final tuturor cetățenilor 
Uniunii același drept de a vota la alegerile 
europene, în aceleași condiții, indiferent de 
locul lor de reședință sau de cetățenia pe 
care o dețin; invită totuși statele membre 
să își coordoneze mai bine sistemele 
administrative pentru a-i împiedica pe 
alegători să voteze de două ori în două 
state membre diferite;

Or. nl

Amendamentul 168
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. propune ca cetățenilor Uniunii care își 
au reședința într-o țară terță să li se acorde 
dreptul de a vota la alegerile pentru 
Parlamentul European; consideră că acest 
lucru ar oferi în final tuturor cetățenilor 
Uniunii același drept de a vota la alegerile 
europene, în aceleași condiții, indiferent de 
locul lor de reședință sau de cetățenia pe 
care o dețin;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 169
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să încurajeze 
participarea civică în cadrul societății lor 
acordând drept de vot tuturor persoanelor 
care se află în situație de ședere legală pe 
teritoriul lor;

Or. en

Amendamentul 170
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să pună în 
aplicare, în conformitate cu articolul 14 
din Actul electoral, un set comun de 
măsuri care să garanteze că niciun 
cetățean al Uniunii Europene care are 
dublă naționalitate europeană nu poate 
vota de mai multe ori în timpul alegerilor;

Or. en

Amendamentul 171
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă 

eliminat
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a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 172
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă 
a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 173
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă 
a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 174
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă 
a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 175
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă 
a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 176
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă 
a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 177
Rainer Wieland, David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă 
a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

eliminat

Or. de

Amendamentul 178
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă 
a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

8. decide să stabilească vârsta minimă a
alegătorilor în alegerile pentru 
Parlamentul European la 16 ani, pentru a 
crește egalitatea electorală în rândul 
cetățenilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 179
Esther de Lange, Ivo Belet

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă a 
alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

8. recomandă statelor membre, ca
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a încuraja convergența în 
ceea ce privește vârsta minimă a 
alegătorilor, pentru a crește egalitatea 
electorală în rândul cetățenilor Uniunii;

Or. nl

Amendamentul 180
Claudia Tapardel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă a 
alegătorilor la 16 ani, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

8. recomandă statelor membre, ca 
următoare acțiune, să examineze 
modalitățile de a armoniza vârsta minimă a 
alegătorilor la 16 ani, ținând seama de 
sistemul constituțional și juridic din 
fiecare stat membru, pentru a crește 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 181
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recomandă statelor membre să aibă în 
vedere modalități de generalizare a 
sistemului de vot pe liste preferențiale, 
pentru a spori responsabilitatea și 
legitimitatea democratică;
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Or. en

Amendamentul 182
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. propune ca vârsta minimă pentru a 
vota sau pentru a fi ales în alegerile 
europene să fie armonizată, pentru a spori 
egalitatea electorală în rândul cetățenilor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 183
Arne Gericke

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. îndeamnă statele membre să aibă în 
vedere introducerea unui sistem electoral 
familial, în conformitate cu ideile lui Paul 
Demeny („sistemul de votare Demeny”), 
și salută discutarea cu seriozitate a acestei 
chestiuni în numeroase state membre; 

Or. de

Amendamentul 184
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. recomandă statelor membre să aibă în 
vedere modalități de extindere a votului 
obligatoriu în alegerile pentru 
Parlamentul European, pentru a crește 
prezența la vot și a consolida, astfel,
legitimitatea democratică;

Or. en

Amendamentul 185
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să 
folosească votul poștal, electronic și prin 
internet pentru a facilita votarea pentru 
persoanele cu mobilitate redusă și pentru 
persoanele care locuiesc în străinătate;

eliminat

Or. de

Amendamentul 186
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să 
folosească votul poștal, electronic și prin 
internet pentru a facilita votarea pentru 
persoanele cu mobilitate redusă și pentru 
persoanele care locuiesc în străinătate;

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 187
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc în străinătate;

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă;

Or. pl

Amendamentul 188
Max Andersson

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc în străinătate;

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal pentru a facilita votarea pentru 
persoanele cu mobilitate redusă și pentru 
persoanele care locuiesc în străinătate;

Or. en

Amendamentul 189
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc în străinătate;

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc într-un stat membru al UE a 



PE565.204v01-00 88/100 AM\1071364RO.doc

RO

cărui cetățenie nu o dețin sau cele care 
locuiesc într-o țară terță;

Or. en

Amendamentul 190
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc în străinătate;

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a spori participarea tuturor 
cetățenilor și pentru a facilita votarea 
pentru aceștia, în special, pentru
persoanele cu mobilitate redusă și pentru 
persoanele care locuiesc în străinătate;

Or. en

Amendamentul 191
Claudia Tapardel

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc în străinătate;

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc în străinătate, cu condiția să 
fie luate măsurile necesare pentru a 
împiedica orice risc de fraudă în votarea 
prin aceste mijloace;

Or. en
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Amendamentul 192
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc în străinătate;

9. încurajează statele membre să folosească 
votul poștal, electronic și prin internet 
pentru a facilita votarea pentru persoanele 
cu mobilitate redusă și pentru persoanele 
care locuiesc în străinătate și solicită 
introducerea cetățeniei digitale;

Or. es

Amendamentul 193
Morten Messerschmidt

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. încurajează statele membre să 
faciliteze identificarea spontană de către 
cetățenii lor a deputaților în Parlamentul 
European care îi reprezintă și, prin 
urmare, capacitatea lor de a monitoriza în 
mod democratic acțiunile acestor deputați, 
optând fie pentru o circumscripție 
europeană unică, fie pentru o delimitare a 
circumscripțiilor care să corespundă cu 
adevărat realității umane, istorice, 
geografice și economice;

Or. en

Amendamentul 194
Max Andersson

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recomandă statelor membre să fie 
foarte atente în ceea ce privește utilizarea 
votării pe internet și propune ca, în cazul 
în care un stat membru dorește să 
organizeze alegeri europene folosind 
sistemul de votare pe internet, sistemul 
respectiv să fie organizat în așa fel încât 
să fie garantată nu doar menținerea 
confidențialității votului, ci și posibilitatea 
de a verifica în mod independent 
acuratețea rezultatelor; 

Or. en

Amendamentul 195
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită instituțiilor implicate să 
revizuiască Acordul cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană, în vederea adaptării normelor 
privind comisarii care urmează să fie 
votați în Parlamentul European, pentru a 
nu aduce atingere eficienței instituționale 
a Comisiei în perioada alegerilor și 
evitând totodată utilizarea abuzivă a 
resurselor instituționale;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 196
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. decide să acorde Parlamentului 
dreptul de a fixa perioadele electorale ale 
alegerilor pentru Parlamentul European 
după consultarea Consiliului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 197
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. decide să acorde Parlamentului 
dreptul de a fixa perioadele electorale ale 
alegerilor pentru Parlamentul European 
după consultarea Consiliului;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 198
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. decide să acorde Parlamentului 
dreptul de a fixa perioadele electorale ale 
alegerilor pentru Parlamentul European 
după consultarea Consiliului;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 199
Rainer Wieland, David McAllister
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. decide să acorde Parlamentului dreptul 
de a fixa perioadele electorale ale 
alegerilor pentru Parlamentul European 
după consultarea Consiliului;

11. decide să acorde Parlamentului dreptul 
de a fixa perioadele electorale ale 
alegerilor pentru Parlamentul European 
după consultarea Consiliului și propune ca 
această perioadă să se încheie 
întotdeauna în a doua duminică din luna 
mai;

Or. de

Amendamentul 200
Rainer Wieland

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. propune ca actualul sistem de 
repartizare a locurilor în Parlamentul 
European să fie revizuit în vederea 
elaborării unei metode fiabile de calculare 
a numărului de locuri la care fiecare stat 
membru are dreptul;

Or. de

Amendamentul 201
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. încurajează statele membre să adopte 
cadre juridice corespunzătoare care să 
garanteze cele mai înalte standarde în 
materie de informare, de echitate și de 
obiectivitate în acoperirea mediatică din 
timpul campaniilor electorale, în special 
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în ceea ce privește serviciile publice de 
radiodifuziune; consideră că acest lucru 
este esențial pentru a le permite 
cetățenilor europeni să facă o alegere în 
cunoștință de cauză cu privire la 
programele politice concurente; 
recunoaște importanța instrumentelor de 
autoreglementare, cum ar fi codurile de 
conduită, în atingerea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 202
Max Andersson

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. susține faptul că deputații în 
Parlamentul European ar trebui să aibă 
posibilitatea de a desemna un înlocuitor 
temporar care să le preia drepturile și 
atribuțiile în cazul în care aceștia sunt 
numiți pe un post în cadrul guvernului 
național, își iau concediu parental sau un 
concediu pe termen lung din motive de 
sănătate.

Or. en

Amendamentul 203
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează statele membre să ia 
măsuri pentru a promova echilibrul de 
gen în toate aspectele alegerilor europene;

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 204
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează statele membre să ia 
măsuri pentru a promova echilibrul de 
gen în toate aspectele alegerilor europene;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 205
Mercedes Bresso

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează statele membre să ia măsuri
pentru a promova echilibrul de gen în 
toate aspectele alegerilor europene;

12. încurajează statele membre să ia 
măsuri, cum ar fi impunerea unor norme 
care să garanteze egalitatea de gen, în 
toate aspectele alegerilor europene;

Or. en

Amendamentul 206
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează statele membre să ia 
măsuri pentru a promova echilibrul de gen 
în toate aspectele alegerilor europene;

12. subliniază importanța creșterii 
prezenței feminine în cadrul procesului 
decizional politic; invită, prin urmare,
statele membre să ia măsuri pentru a
asigura în mai mare măsură paritatea de 
gen în toate aspectele alegerilor europene;
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Or. en

Amendamentul 207
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează statele membre să ia 
măsuri pentru a promova echilibrul de gen 
în toate aspectele alegerilor europene;

12. invită statele membre și instituțiile 
europene să ia măsuri pentru a promova o 
democrație bazată pe egalitatea de gen în 
cadrul UE, promovând echilibrul de gen în 
toate aspectele alegerilor europene;

Or. es

Amendamentul 208
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează statele membre să ia măsuri 
pentru a promova echilibrul de gen în toate 
aspectele alegerilor europene;

12. încurajează statele membre să ia măsuri 
pentru a promova o mai bună reprezentare 
a femeilor și a minorităților etnice, 
lingvistice și de alt tip în toate aspectele 
alegerilor europene; propune, în cazul 
circumscripțiilor care folosesc sistemul de 
liste și în vederea ajungerii la o 
reprezentare echitabilă a bărbaților și 
femeilor în ceea ce privește distribuirea 
locurilor, ca discrepanța dintre numărul 
de femei și bărbați candidați pe fiecare 
listă să nu fie mai mare de unu și ca 
fiecare listă să alterneze candidații în 
funcție de sex în toate pozițiile de pe listă;

Or. en
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Amendamentul 209
Claudia Tapardel

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează statele membre să ia
măsuri pentru a promova echilibrul de gen 
în toate aspectele alegerilor europene;

12. încurajează statele membre să ia toate 
măsurile pentru a promova echilibrul de 
gen în toate aspectele alegerilor europene, 
în special în ceea ce privește numirea 
comisarilor; invită statele membre să 
propună cel puțin doi candidați la postul 
de comisar, unul dintre aceștia fiind o 
femeie;

Or. en

Amendamentul 210
Iratxe García Pérez
în numeleComisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează statele membre să ia măsuri 
pentru a promova echilibrul de gen în toate 
aspectele alegerilor europene;

12. încurajează statele membre să ia măsuri 
pentru a promova echilibrul de gen în toate 
aspectele alegerilor europene, în special în 
vederea ajungerii, dacă este cazul, la un 
nivel minim de 40% în cazul sexului mai 
slab reprezentat în ceea ce privește 
distribuirea locurilor în fiecare stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 211
Iratxe García Pérez
în numeleComisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Maria Arena
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să prevadă stimulente 
pentru a incita statele membre să 
favorizeze o reprezentare mai echilibrată 
a femeilor și bărbaților în Parlamentul 
European și evidențiază, în acest sens, 
importanța unor liste electorale 
echilibrate din punct de vedere al genului, 
în fruntea cărora să se afle, alternativ, o 
femeie și un bărbat; subliniază 
importanța cotelor pentru a crește 
prezența feminină în procesele 
decizionale politice;

Or. en

Amendamentul 212
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre și instituțiile 
europene să ia măsuri pentru a se asigura 
că se atribuie locuri membrilor 
minorităților naționale în toate organele 
reprezentative;

Or. es

Amendamentul 213
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate electorală europeană care să fie 
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însărcinată cu centralizarea informațiilor 
referitoare la alegerile pentru 
Parlamentul European, să supravegheze 
desfășurarea lor și să faciliteze schimbul 
de informații dintre statele membre;

Or. en

Amendamentul 214
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că funcția de deputat în 
Parlamentul European ar trebui să fie 
incompatibilă și cu cea de membru 
într-un parlament regional sau într-o 
adunare cu competențe legislative;

Or. en

Amendamentul 215
Kazimierz Michał Ujazdowski

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită consolidarea normelor care 
vizează garantarea unei dezbateri politice 
neîngrădite între partidele politice, în 
special acordând o atenție deosebită 
pluralismului media și neutralității 
tuturor nivelurilor administrației publice 
în ceea ce privește procesul electoral;

Or. pl

Amendamentul 216
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. încurajează statele membre să 
promoveze dezvoltarea în continuare a 
legii electorale europene, găsind 
modalități pentru a separa dreptul de vot 
de cetățenia Uniunii;

Or. en

Amendamentul 217
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. reamintește că, în ciuda 
recomandărilor Comisiei, statele membre 
nu au reușit să cadă de acord asupra unei 
zile de votare comune; încurajează statele 
membre să depună eforturi pentru a 
ajunge la un acord cu privire la această 
chestiune;

Or. en

Amendamentul 218
Gerolf Annemans

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. transmite Consiliului propunerea 
anexată de modificare a Actului din 20 
septembrie 1976 privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 
vot universal direct;

eliminat
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Or. nl


