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Grozījums Nr.  32 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Q  apsvērums 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Q. tā kā spēkā esošajos noteikumos par 

Eiropas vēlēšanām attiecībā uz tām ir 

paredzēta iespēja noteikt neobligātu 

slieksni, kas nepārsniedz 5 procentus no 

nodotajām balsīm, un tā kā 15 dalībvalstis 

ir izmantojušas šo iespēju un noteikušas 

slieksni no 3 līdz 5 procentiem; tā kā 

mazākās dalībvalstīs un dalībvalstīs, kuras 

savu teritoriju ir sadalījušas vēlēšanu 

apgabalos, faktiskais slieksnis tomēr 

pārsniedz 3 procentus, lai gan oficiāli 

slieksnis nav noteikts; tā kā obligātu 

robežvērtību ieviešana ir atzīta ar 

konstitucionālajām tradīcijām kā likumīgs 

veids, kā nodrošināt, lai valstu parlamenti 

spētu darboties; 

Q. tā kā spēkā esošajos noteikumos par 

Eiropas vēlēšanām attiecībā uz tām ir 

paredzēta iespēja noteikt neobligātu 

slieksni, kas nepārsniedz 5 procentus no 

nodotajām balsīm, un tā kā 15 dalībvalstis 

ir izmantojušas šo iespēju un noteikušas 

slieksni no 3 līdz 5 procentiem; tā kā 

mazākās dalībvalstīs un dalībvalstīs, kuras 

savu teritoriju ir sadalījušas vēlēšanu 

apgabalos, faktiskais slieksnis tomēr 

pārsniedz 3 procentus, lai gan oficiāli 

slieksnis nav noteikts; tā kā obligātu 

robežvērtību ieviešana vai atcelšana ir 

atzīta ar konstitucionālajām tradīcijām kā 

likumīgs veids, kā nodrošināt, lai valstu 

parlamenti spētu darboties; 

 

Or. en 
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Fa  apsvērums (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 F.a tā kā politisko partiju vienlīdzīgu 

iespēju princips prasa, ka principā 

ikvienai partijai jānodrošina vienlīdzīgas 

iespējas visā vēlēšanu procedūrā un 

tādējādi arī vienlīdzīgas iespējas attiecībā 

uz vietu piešķiršanu Parlamentā, un tā kā 

pašreizējos apstākļos jebkādas klauzulas 

Savienības līmenī par barjerām attiecībā 

uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām varētu 

pārkāpt vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību un 

politisko partiju vienlīdzīgu iespēju 

principu; 

Or. en 

 

 


