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Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Q preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Q. mivel a jelenlegi európai választási 

szabályok lehetővé teszik egy nem 

kötelező, legfeljebb 5 százalékos 

szavazatküszöb meghatározását az európai 

választásokra, és mivel 15 tagállam élve 

ezzel a lehetőséggel 3–5 százalék közötti 

szavazatküszöböt vezetett be; mivel a 

kisebb tagállamokban, és azokban a 

tagállamokban, amelyek területe 

választókerületekre van felosztva, a de 

facto szavazatküszöb mindazonáltal 3 

százalék feletti annak ellenére, hogy 

jogilag szavazatküszöb nem létezik; mivel 

a kötelező szavazatküszöb bevezetését az 

alkotmányos hagyományok a parlamenti 

működőképesség biztosításához szükséges 

legitim eszközként ismerik el; 

 

Q. mivel a jelenlegi európai választási 

szabályok lehetővé teszik egy nem 

kötelező, legfeljebb 5 százalékos 

szavazatküszöb meghatározását az európai 

választásokra, és mivel 15 tagállam élve 

ezzel a lehetőséggel 3–5 százalék közötti 

szavazatküszöböt vezetett be; mivel a 

kisebb tagállamokban, és azokban a 

tagállamokban, amelyek területe 

választókerületekre van felosztva, a de 

facto szavazatküszöb mindazonáltal 3 

százalék feletti annak ellenére, hogy 

jogilag szavazatküszöb nem létezik; mivel 

a kötelező szavazatküszöb bevezetését 

vagy eltörlését az alkotmányos 

hagyományok a parlamenti 

működőképesség biztosításához szükséges 

legitim eszközként ismerik el; 

Or. en 
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Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja  

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Fa. mivel a politikai pártok közötti 

esélyegyenlőség elve azt követeli meg, 

hogy minden pártnak elvben ugyanolyan 

lehetőségei legyenek a teljes választási 

eljárás folyamán, és így az 

esélyegyenlőség a mandátumok kiosztása 

során is megvalósuljon, továbbá mivel a 

jelenlegi körülmények között bármely 

európai parlamenti választásokra 

vonatkozó uniós szintű korlátozó záradék 

sértheti az egyenlő választójogot és a 

politikai pártok esélyegyenlőségét; 

Or. en 

 

 


