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Pozměňovací návrh  32 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že stávající evropská 

volební pravidla umožňují až 5% 

nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 

evropské volby, a vzhledem k tomu, že 15 

členských států tuto příležitost využilo a 

zavedlo práh pohybující se mezi 3 % a 5 

%; vzhledem k tomu, že v menších 

členských státech a v členských státech, 

které rozdělily svou volební oblast do 

volebních obvodů, je skutečný práh 

nicméně nad 3 %, i když neexistují žádná 

zákonná omezení; vzhledem k tomu, že 

ústavní tradice uznává zavedení povinných 

prahů za legitimní prostředek, který 

zaručuje, že parlamenty jsou schopny 

fungovat; 

Q. vzhledem k tomu, že stávající evropská 

volební pravidla umožňují až 5% 

nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 

evropské volby, a vzhledem k tomu, že 15 

členských států tuto příležitost využilo a 

zavedlo práh pohybující se mezi 3 % a 

5 %; vzhledem k tomu, že v menších 

členských státech a v členských státech, 

které rozdělily svou volební oblast do 

volebních obvodů, je skutečný práh 

nicméně nad 3 %, i když neexistují žádná 

zákonná omezení; vzhledem k tomu, že 

ústavní tradice uznává zavedení nebo 

zrušení povinných prahů za legitimní 

prostředek, který zaručuje, že parlamenty 

jsou schopny fungovat; 

Or. en 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že zásada rovných 

příležitostí pro politické strany vyžaduje, 

aby všem stranám byly v zásadě 

poskytnuty stejné příležitosti v průběhu 

celého volebního postupu, a tedy i pokud 

jde o přidělení křesel, a vzhledem k tomu, 

že za současné situace by jakékoli 

ujednání týkající se minimálního 

volebního prahu na Úrovni unie pro volby 

do Evropského parlamentu mohlo narušit 

zásadu rovného volebního práva a 

rovných příležitostí pro politické strany; 

Or. en 

 

 


