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21.10.2015 A8-0286/41 

Módosítás  41 

Danuta Maria Hübner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

1976-os választási okmány 

9 b cikk (új) 

 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

  9b. cikk 

 Minden tagállam kijelöl egy 

kapcsolattartó hatóságot, amely a 

választókra vonatkozó adatok más ilyen 

hatóságokkal való cseréjéért felelős. Ez a 

hatóság a többi ilyen hatóság részére 

legalább hat héttel a választás első napja 

előtt egységes és biztonságos elektronikus 

kommunikációs eszköz útján megküldi az 

olyan uniós polgárokra vonatkozó 

adatokat, akik több tagállam 

állampolgárai, továbbá az olyan uniós 

polgárokra vonatkozó adatokat, akik nem 

állampolgárai annak a tagállamnak, ahol 

lakóhellyel rendelkeznek. 

 A megküldött információk magukban 

foglalják legalább a kérdéses polgár 

vezetéknevét és a keresztnevét, életkorát, 

annak a településnek a nevét, ahol 

lakóhellyel rendelkezik, valamint az adott 

tagállamba való megérkezés dátumát. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Módosítás  42 

Danuta Maria Hübner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

1976-os választási okmány 

3 e cikk (új) 

 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

  3e. cikk 

 Az európai parlamenti választások során 

használt szavazólapokon ugyanannyira 

látható módon kell megjeleníteni a 

nemzeti párt nevét és logóját, illetve az 

adott európai politikai párt logóját, 

amennyiben a kapcsolódó politikai 

nemzeti párt ezt kéri. 

 A tagállamok ösztönzik és elősegítik e 

kapcsolatok feltüntetését a televíziós és 

rádiós kampányműsorokban és a 

választási kampányanyagokon. A 

választási kampányanyagokban adott 

esetben hivatkozni kell annak az európai 

politikai pártnak a választási programjára 

is, amelyhez a nemzeti párt tartozik. 

 A választási anyagoknak az európai 

parlamenti választásokon részt vevő 

választók számára történő postai 

megküldésére az érintett tagállam 

nemzeti, regionális és helyi választásaira 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Módosítás  43 

Danuta Maria Hübner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

1976-os választási okmány 

3 d cikk (új) 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

 3d. cikk 

  Az európai parlamenti választásokon 

megválasztható jelöltek listáján biztosítani 

kell a nemek közötti egyenlőséget. Ezt 

minden tagállamban halszálkalisták vagy 

más egyenértékű módszerek révén a 2024-

es európai választásoktól kezdve meg kell 

valósítani.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Módosítás  44 

Danuta Maria Hübner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. jövőbeli lépésként ajánlja a 

tagállamok számára, hogy fontolják meg, 

milyen módokon lehetne a választójogi 

korhatárt 16 évben harmonizálni annak 

érdekében, hogy az uniós polgárok 

választói egyenlősége tovább növekedjen; 

törölve 

Or. en 

 

 


