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Danuta Maria Hübner 

PPE frakcijos vardu 

Jo Leinen 

S&D frakcijos vardu 

Mercedes Bresso 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

1976 m. rinkimų aktas 

9 b straipsnis (naujas) 

 

 

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas 

 9b straipsnis 

 Kiekviena valstybė narė paskiria 

kontaktinę instituciją, kuriai pavedama 

keistis duomenimis apie rinkėjus su kitų 

valstybių narių kontaktinėmis 

institucijomis.  Likus ne mažiau kaip 

šešioms savaitėms iki pirmosios rinkimų 

dienos šios institucijos, naudodamosi 

suderintomis ir saugiomis elektroninėmis 

ryšių priemonėmis, perduoda kitų 

valstybių narių kontaktinėms 

institucijoms duomenis apie Sąjungos 

piliečius, turinčius daugiau nei vienos 

valstybės narės pilietybę, ir Sąjungos 

piliečius, neturinčius valstybės narės, 

kurioje yra jų gyvenamoji vieta, pilietybės. 

 Perduodama informacija apima bent 

šiuos duomenis: piliečio vardą ir pavardę, 

amžių, miestą, kuriame yra gyvenamoji 

vieta, ir atvykimo į atitinkamą valstybę 

narę datą. 

Or. en 
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Pakeitimas 42 

Danuta Maria Hübner 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

1976 m. rinkimų aktas 

3 e straipsnis (naujas) 

 

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas 

 3e straipsnis 

 Ant balsavimo biuletenių, naudojamų 

rinkimuose į Europos Parlamentą, 

užtikrinant vienodą matomumą nurodomi 

nacionalinių partijų ir, jei to prašo su 

Europos politinėmis partijomis susijusios 

nacionalinės politinės partijos, atitinkamų 

Europos politinių partijų pavadinimai ir 

pateikiami jų logotipai. 

 Valstybės narės skatina ir sudaro sąlygas, 

kad tokios susijusios Europos politinės 

partijos būtų nurodomos vykdant rinkimų 

agitaciją per televiziją ir radiją, taip pat ir 

rinkimų kampanijos medžiagoje. Jei 

esama Europos politinės partijos, su kuria 

yra susijusi nacionalinė partija, rinkimų 

kampanijos medžiagoje pateikiama 

nuoroda į tos Europos politinės partijos 

rinkimų programą. 
 Rinkimų kampanijos medžiagos pateikimo 

rinkėjams per rinkimus į Europos 

Parlamentą taisyklės atitinka per 

nacionalinius, regioninius ir vietos 

rinkimus atitinkamoje valstybėje narėje 

taikomas taisykles. 

Or. en 



 

AM\1076647LT.doc  PE570.911v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0286/43 

Pakeitimas 43 

Danuta Maria Hübner 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

1976 m. rinkimų aktas 

3 d straipsnis (naujas)

 

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas 

 3d straipsnis 

 Kandidatų rinkimuose į Europos 

Parlamentą sąrašas sudaromas 

užtikrinant lyčių lygybę. Šiuo tikslu 

pradedant nuo 2024 m. rinkimų į Europos 

Parlamentą visose valstybėse narėse tokie 

sąrašai sudaromi pakaitomis nurodant 

abiejų lyčių kandidatus.  

Or. en 



 

AM\1076647LT.doc  PE570.911v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0286/44 

Pakeitimas 44 

Danuta Maria Hübner 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma 

2015/2035(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. rekomenduoja valstybėms narėms 

ateityje apsvarstyti, kaip būtų galima 

suderinti minimalų rinkėjų amžių 

nustatant 16 metų amžiaus ribą, siekiant 

užtikrinti Sąjungos piliečiams, kad būtų 

labiau paisoma rinkimų lygybės principo; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


