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21.10.2015 A8-0286/36 

Grozījums Nr.  36 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā pastāvīgi samazinās vēlētāju 

aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jo 

īpaši gados jaunāko vēlētāju aktivitāte, un 

vēlētāju intereses trūkums par Eiropas 

Savienības jautājumiem apdraud Eiropas 

nākotni, un tā kā tāpēc ir vajadzīgas idejas, 

kas palīdzēs atdzīvināt Eiropas 

demokrātisko dimensiju; 

E. tā kā pastāvīgi samazinās vēlētāju 

aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jo 

īpaši gados jaunāko vēlētāju aktivitāte, un 

vēlētāju intereses trūkums par Eiropas 

Savienības vēlēšanām ir tiešs milzīgā 

tādas demokrātijas deficīta rezultāts, kura 

ir ES ieceres un izveides pamatā, un tā kā 

tāpēc ir vajadzīgas vismaz ievērojamas 

Līgumu reformas, kas palīdzēs atjaunot 

demokrātisko kontroli pār ES iestādēm un 

atgriezt suverenitāti Eiropas nācijām, 

reģioniem un tautām; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.10.2015 A8-0286/37 

Grozījums Nr.  37 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

L apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

L. tā kā, neskatoties uz šīm reformām, 

Eiropas vēlēšanu norise joprojām tiek 

reglamentēta galvenokārt ar dalībvalstu 

tiesību aktiem, vēlēšanu kampaņas 

joprojām tiek īstenotas valsts līmenī un 

Eiropas politiskās partijas nevar 

pietiekamā mērā īstenot savu 

konstitucionālo mandātu un veicināt 

„Eiropas politiskās apziņas veidošanos un 

Savienības pilsoņu gribas izteikšanu”, kā 

to paredz LES 10. panta 4. punkts; 

L. tā kā Eiropas vēlēšanu norise ir 

jāreglamentē ar dalībvalstu tiesību aktiem; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Grozījums Nr.  38 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

U apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

U. tā kā ar Lisabonas līgumu tika ieviesta 

jauna konstitucionālā kārtība, piešķirot 

Eiropas Parlamentam tiesības ievēlēt 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāju
14

, nevis 

tikai dot savu piekrišanu; tā kā 2014. gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir svarīgs 

precedents šajā ziņā un ir pierādīts, ka 

vadošo kandidātu izvirzīšana palielina 

iedzīvotāju interesi par Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām; 

U. tā kā ar Lisabonas līgumu tika ieviesta 

jauna konstitucionālā kārtība, piešķirot 

Eiropas Parlamentam tiesības ievēlēt 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāju
14

, nevis 

tikai dot savu piekrišanu; tā kā 2014. gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir precedents 

šajā ziņā un ir pierādīts, ka vadošo 

kandidātu izvirzīšana nepalielina 

iedzīvotāju interesi par Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām, kā to apliecina šo vēlēšanu 

rezultāti; 

__________________ __________________ 

14
 LES 17. panta 7. punkts. 

14
 LES 17. panta 7. punkts. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Grozījums Nr.  39 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

V apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

V. tā kā vadošo kandidātu izvirzīšana 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatam 

veido saikni starp nodotajām balsīm valsts 

līmenī un Eiropas līmenī un ļauj 

Savienības pilsoņiem izdarīt apzinātu 

izvēli starp alternatīvām politiskām 

programmām; tā kā vadošo kandidātu 

izvirzīšana atklātu un pārredzamu 

procedūru rezultātā stiprina demokrātisko 

leģitimitāti un pārskatatbildību; 

V. tā kā vadošo kandidātu izvirzīšana 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatam, 

ko 2014. gada Eiropas vēlēšanās 

praktizēja dažas Eiropas politiskas 

partijas, ir patvaļīga procedūra, kas nav 

paredzēta Līgumos, jo Komisijas 

priekšsēdētāju neievēlē tieši, bet gan to 

netieši ievēlē Eiropas Parlaments
1 a

; 

 __________________ 

 1a
 LES 17. panta 7. punkts. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Grozījums Nr.  40 

Gerolf Annemans 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

W apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

W. tā kā vadošo kandidātu izvirzīšanas un 

atlases procedūra šim amatam ir Eiropas 

demokrātijas spēcīga izpausme; tā kā 

turklāt tai vajadzētu būt neatņemamai 

daļai no vēlēšanu kampaņas; 

W. tā kā vadošo kandidātu izvirzīšanas un 

atlases procedūra šim amatam 

nenodrošina nekādu pievienoto vērtību 

saistībā ar tautas suverenitātes 

īstenošanu, bet, gluži pretēji, ir iecerēta, 

lai maldinātu pilsoņus attiecībā uz viņu 

spēkā esošajām demokrātiskās kontroles 

pilnvarām pār ES iestādēm; tā kā tālab to 

vajadzētu vēlēšanu kampaņās aizliegt; 

Or. en 


