
 

AM\1076589HU.doc  PE570.911v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0286/36 

Módosítás  36 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel az európai választásokon a 

különösen a fiatal választók körében 

folyamatosan csökkenő részvétel és az 

európai kérdések iránti választói 

érdeklődés hiánya veszélyezteti Európa 

jövőjét, és mivel ezért szükség van az 

európai demokrácia újbóli felélénkítését 

elősegítő gondolatokra; 

E. mivel az európai választásokon a 

különösen a fiatal választók körében 

folyamatosan csökkenő részvétel és az 

európai választások iránti választói 

érdeklődés hiánya közvetlen 

következménye annak a demokratikus 

deficitnek, amely alapján az EU létrejött 

és amelyre épült, és mivel ezért szükség 

van legalább a Szerződések mélyreható 

reformjára az Unió intézményei feletti 

demokratikus ellenőrzés visszaállításának 

és annak elősegítése érdekében, hogy a 

szuverenitás visszakerüljön az európai 

nemzetek, régiók és népek kezébe; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/37 

Módosítás  37 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

L preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel e reformok ellenére az európai 

választásokat nagyrészt továbbra is a 

nemzeti jog szabályozza, a választási 

kampányok továbbra is nemzeti szintűek, 

és az európai politikai pártok nem tudják 

kellőképpen betölteni alkotmányos 

megbízatásukat és nem tudnak az EUSZ 

10. cikkének (4) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően hozzájárulni „az európai 

politikai tudatosság kialakításához és az 

uniós polgárok akaratának 

kinyilvánításához”; 

L. mivel az európai választásokat a nemzeti 

jognak kell szabályoznia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Módosítás  38 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

U. mivel a Lisszaboni Szerződés új 

alkotmányos rendet teremtett azáltal, hogy 

megadta az Európai Parlament számára azt 

a jogot, hogy megválassza az Európai 

Bizottság elnökét
14

, ahelyett hogy ahhoz 

csak egyetértését adja; mivel a 2014-es 

európai választás e tekintetben fontos 

precedenst teremtett, és megmutatta, hogy 

a vezető jelöltek megnevezése növelte a 

polgárok európai választások iránti 

érdeklődését; 

U. mivel a Lisszaboni Szerződés új 

alkotmányos rendet teremtett azáltal, hogy 

megadta az Európai Parlament számára azt 

a jogot, hogy megválassza az Európai 

Bizottság elnökét
14

, ahelyett hogy ahhoz 

csak egyetértését adja; mivel a 2014-es 

európai választás e tekintetben fontos 

precedenst teremtett, és megmutatta, hogy 

a választási részvételi adatok szerint a 

vezető jelöltek megnevezése nem növeli a 

polgárok európai választások iránti 

érdeklődését; 

 

__________________ __________________ 

14
 Az EUSZ 17. cikkének (7) bekezdése. 

14
 Az EUSZ 17. cikkének (7) bekezdése. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Módosítás  39 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

V preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

V. mivel az Európai Bizottság elnöki 

tisztségére javasolt vezető jelöltek 

megnevezése európai kontextusba helyezi 

a nemzeti szinten leadott szavazatokat, és 

lehetővé teszi az uniós polgárok számára, 

hogy megalapozott döntést hozzanak a 

választható politikai programokról; mivel 

a vezető jelöltek nyílt és átlátható 

eljárásban történő kijelölése 

megszilárdítja a demokratikus legitimációt 

és megerősíti az elszámoltathatóságot; 

V. mivel a 2014-es európai választások 

során egyes európai politikai pártok által 

folytatott gyakorlat, az Európai Bizottság 

elnöki tisztségére javasolt vezető jelöltek 

megnevezése önkényes eljárás, amelyről a 

Szerződések nem rendelkeznek, mivel a 

Bizottság elnökét nem közvetlenül 

választják, hanem az Európai Parlament 

közvetve választja meg
1 a

; 

 __________________ 

 1a
 Az EUSZ 17. cikkének (7) bekezdése. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Módosítás  40 

Gerolf Annemans 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

W preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

W. mivel az e posztra jelölt vezető jelöltek 

megnevezésére és kiválasztására irányuló 

eljárás az európai demokrácia erőteljes 

kifejeződése; mivel továbbá a választási 

kampánynak ez szerves részét kell, hogy 

képezze; 

W. mivel az e posztra jelölt vezető jelöltek 

megnevezésére és kiválasztására irányuló 

eljárás a népszuverenitás gyakorlása 

tekintetében semmilyen hozzáadott értéket 

nem képvisel, hanem éppen ellenkezőleg, 

azzal a céllal alkották meg, hogy 

félrevezessék a polgárokat az EU 

intézményei feletti tényleges demokratikus 

ellenőrzési hatalmukról; mivel ezért azt a 

választási kampányban be kellene tiltani; 

Or. en 

 

 


