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21.10.2015 A8-0286/41 

Tarkistus  41 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Vuoden 1976 vaalisäädös 

9 b artikla (uusi) 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

  9 b artikla 

 Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 

yhteysviranomainen, joka on vastuussa 

äänestäjiä koskevien tietojen vaihdosta 

muiden jäsenvaltioiden vastaavien 

viranomaisten kanssa. Tämän 

viranomaisen on välitettävä muiden 

jäsenvaltioiden vastaaville viranomaisille 

viimeistään kuusi viikkoa ennen 

ensimmäistä vaalipäivää ja 

yhdenmukaisin ja turvallisin sähköisin 

viestintäkeinoin tiedot unionin 

kansalaisista, jotka ovat useamman kuin 

yhden unionin jäsenvaltion kansalaisia, ja 

unionin kansalaisista, jotka asuvat 

jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen 

kansalaisia. 
 Välitettyjen tietojen on sisällettävä 

vähintään asianomaisen kansalaisen 

suku- ja etunimi, ikä, asuinpaikkakunta 

ja kyseiseen jäsenvaltioon 

saapumispäivämäärä. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Tarkistus  42 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Vuoden 1976 vaalisäädös 

3 e artikla (uusi) 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

  3 e artikla 

 Euroopan parlamentin vaaleissa 

käytettäviin äänestyslipukkeisiin on 

merkittävä yhtä näkyvästi kansallisten 

poliittisten puolueiden nimet ja logot ja 

Euroopan tason poliittisten puolueiden 

nimet ja logot, jos Euroopan tason 

poliittisen puolueen jäsenenä oleva 

kansallinen poliittinen puolue näin vaatii. 

 Jäsenvaltioiden on edistettävä ja 

helpotettava tällaisten jäsenyyksien 

esittämistä television ja radion 

vaalilähetyksissä ja 

vaalikampanjamateriaaleissa. 

Vaalikampanjamateriaaleihin on 

sisällytettävä viittaus sellaisen Euroopan 

tason poliittisen puolueen 

vaaliohjelmaan, jonka jäsen kansallinen 

poliittinen puolue mahdollisesti on. 

 Euroopan parlamentin vaaleissa 

sovelletaan vaalimateriaalien 

lähettämiseen äänestäjille samoja 

sääntöjä kuin kyseisen jäsenvaltion 

kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa 

vaaleissa. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Tarkistus  43 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Vuoden 1976 vaalisäädös 

3 d artikla (uusi) 

 

Vuoden 1976 vaalisäädös Tarkistus 

  3 d artikla 

 Euroopan parlamentin vaalien 

ehdokasluetteloissa on varmistettava 

sukupuolten tasa-arvo. Tämä tavoite 

saavutetaan kaikissa jäsenvaltioissa 

käyttämällä tasapuolisesti naisista ja 

miehistä koostuvia ehdokasluetteloita tai 

muilla vastaavilla tavoilla vuonna 2024 

järjestettävistä Euroopan parlamentin 

vaaleista lähtien.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Tarkistus  44 

Danuta Maria Hübner 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen 

2015/2035(INL) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. suosittaa, että jäsenvaltiot pohtivat 

tulevaisuutta silmällä pitäen, miten 

voitaisiin yhdenmukaistaa äänioikeuden 

alaikäraja 16 vuoteen, jotta lisättäisiin 

unionin kansalaisten yhdenvertaisuutta 

vaaleissa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


