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21.10.2015 A8-0286/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Gerolf Annemans 

v mene skupiny ENS 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže neustále klesá účasť na 

európskych voľbách, najmä čo sa týka 

najmladších voličov, a nezáujem voličov 

o európske otázky je ohrozením 

budúcnosti Európy a keďže sú preto 

potrebné nápady, ktoré pomôžu oživiť 

európsku demokraciu; 

E. keďže neustále klesá účasť na 

európskych voľbách, najmä čo sa týka 

najmladších voličov, a nezáujem voličov o 

európske voľby je priamym dôsledkom 

obrovského demokratického deficitu, na 

základe ktorého bola EÚ navrhnutá 

a vybudovaná, a keďže sú preto potrebné 

prinajmenšom zásadné reformy zmlúv, 

ktoré pomôžu obnoviť demokratickú 

kontrolu nad inštitúciami EÚ a navrátia 

zvrchovanosť európskym krajinám, 

regiónom a národom; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Gerolf Annemans 

v mene skupiny ENS 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže napriek týmto reformám sa 

európske voľby riadia stále z väčšej časti 

vnútroštátnymi právnymi predpismi, 

volebné kampane sú naďalej vnútroštátne 

a európske politické strany nemôžu 

dostatočne plniť svoj ústavný mandát a 

prispievať „k formovaniu európskeho 

politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle 

občanov Únie“, ako sa vyžaduje v 

článku 10 ods. 4 Zmluvy o EÚ; 

L. keďže európske voľby sa musia riadiť 

vnútroštátnymi právnymi predpismi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Gerolf Annemans 

v mene skupiny ENS 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže Lisabonskou zmluvou sa 

zaviedol nový ústavný poriadok tým, že 

Európskemu parlamentu bolo udelené 

právo voliť predsedu Európskej komisie14, 

nie iba vysloviť súhlas; keďže európske 

voľby v roku 2014 boli v tejto súvislosti 

dôležitým precedensom a ukázali, že 

vymenovanie vedúcich kandidátov zvyšuje 

záujem občanov o európske voľby; 

U. keďže Lisabonskou zmluvou sa 

zaviedol nový ústavný poriadok tým, že 

Európskemu parlamentu bolo udelené 

právo voliť predsedu Európskej komisie14, 

nie iba vysloviť súhlas; keďže európske 

voľby v roku 2014 boli v tejto súvislosti 

precedensom a vzhľadom na volebnú 

účasť ukázali, že vymenovanie vedúcich 

kandidátov nezvyšuje záujem občanov o 

európske voľby; 

__________________ __________________ 

14 Článok 17 ods. 7 Zmluvy o EÚ. 14 Článok 17 ods. 7 ZEÚ. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Gerolf Annemans 

v mene skupiny ENS 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie V 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

V. keďže vymenovanie vedúcich 

kandidátov na funkciu predsedu Európskej 

komisie poskytuje prepojenie medzi 

hlasmi na vnútroštátnej úrovni a v 

európskom kontexte a umožňuje, aby sa 

občania Únie mohli informovane 

rozhodnúť medzi alternatívnymi 

politickými programami; keďže 

vymenovanie vedúcich kandidátov 

otvorenými a transparentnými postupmi 

posilňuje demokratickú legitímnosť a 

zvyšuje zodpovednosť; 

V. keďže vymenovanie vedúcich 

kandidátov na funkciu predsedu Európskej 

komisie, ktoré uskutočnili niektoré 

európske politické strany vo voľbách do 

Európskeho parlamentu v roku 2014, je 

svojvoľným postupom, ktorý nie je 

ustanovený v zmluvách, pretože predseda 

Komisie nie je volený priamo, ale ho 

nepriamo volí Európsky parlament1 a; 

 __________________ 

 1a Článok 17 ods. 7 ZEÚ. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Gerolf Annemans 

v mene skupiny ENS 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie W 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

W. keďže postup vymenovania a výberu 

vedúcich kandidátov na túto funkciu je 

významným prejavom európskej 

demokracie; keďže by to malo byť 

neoddeliteľnou súčasťou volebných 

kampaní; 

W. keďže postup vymenovania a výberu 

vedúcich kandidátov na túto funkciu 

neposkytuje žiadnu pridanú hodnotu, 

pokiaľ ide o výkon zvrchovanosti ľudu, 

ale naopak, bol vytvorený s cieľom 

zavádzať občanov v otázke ich skutočnej 

moci týkajúcej sa demokratickej kontroly 

nad inštitúciami EÚ; keďže by tento 

postup mal byť preto vo volebných 

kampaniach zakázaný; 

Or. en 

 

 


