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Valimisi käsitlev 1976. aasta akt Muudatusettepanek 

  Artikkel 9 b 

 Iga liikmesriik nimetab kontaktasutuse, 

mis vastutab valijate andmete vahetamise 

eest partnerasutustega teistes 

liikmesriikides. See asutus edastab 

partneritele hiljemalt kuus nädalat enne 

valimiste esimest päeva ühtse ja turvalise 

elektroonilise sidevahendi kaudu andmed 

nende liidu kodanike kohta, kellel on 

rohkem kui ühe liikmesriigi kodakondsus 

ning nende liidu kodanike kohta, kes ei 

ole selle liikmesriigi kodanikud, kus on 

nende alaline elukoht. 

 Kõnealuse kodaniku kohta edastatud 

teave sisaldab vähemalt perekonna- ja 

eesnime, vanust, elukohaks olevat asula 

nime ja asjaomasesse liikmesriiki 

saabumise kuupäeva. 

Or. en 
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  Artikkel 3 e 

 Euroopa Parlamendi valimistel 

kasutatavatel hääletussedelitel on võrdselt 

nähtavad riikide erakondade nimed ja 

logod ning Euroopa tasandi erakondade 

nimed ja logod juhul, kui Euroopa 

tasandi erakonnaga liitunud liikmesriigi 

erakond seda taotleb. 

 Liikmesriigid toetavad ja soodustavad 

sellise liitumise kajastamist 

valimissaadetes televisioonis ja raadios 

ning valimiskampaania materjalides. 

Valimiskampaania materjalides on viide 

Euroopa tasandi erakonna programmile 

juhul, kui liikmesriigi erakond on sellega 

liitunud. 

 Euroopa Parlamendi valimistel kehtivad 

valimiskampaania materjalide saatmisele 

samad eeskirjad, mida kohaldatakse 

üleriigilistel, piirkondlikel ja kohalikel 

valimistel asjaomases liimesriigis. 

Or. en 
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Valimisi käsitlev 1976. aasta akt Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 d 

  Euroopa Parlamendi valimiseks esitatud 

kandidaatide nimekirjas peab olema 

tagatud sooline võrdõiguslikkus. See 

saavutatakse kõigis liikmesriikides alates 

Euroopa Parlamendi 2024. aasta 

valimistest, kasutades kas sooliselt 

koosseisult võrdseid nimekirju või muud 

samaväärset meetodit.  

Or. en 
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Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. soovitab liikmesriikidel järgmise 

sammuna kaaluda võimalusi ühtlustada 

valimisõiguslike isikute vanuse alampiir 

ja kehtestada selleks 16 aastat, et veelgi 

edendada valimiste võrdsust liidu 

kodanike seas; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


