
 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

21.10.2015 A8-0286/41 

Grozījums Nr.  41 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

1976. gada Vēlēšanu akts 

9.b pants (jauns) 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

 9.b pants 

 Katra dalībvalsts ieceļ kontaktpunktu, 

kura kompetencē ir datu apmaiņa par 

vēlētājiem ar sadarbības partneriem citās 

dalībvalstīs. Šāds kontaktpunkts ne vēlāk 

kā sešas nedēļas pirms vēlēšanu pirmās 

dienas, izmantojot vienotus un drošus 

elektroniskus komunikācijas līdzekļus, 

šiem sadarbības partneriem nosūta datus 

par Savienības pilsoņiem, kuri ir vairāk 

nekā vienas dalībvalsts valstspiederīgie, 

un Savienības pilsoņiem, kuri nav tās 

dalībvalsts valstspiederīgie, kurā viņi 

pastāvīgi uzturas. 

 Nosūtītajā informācijā jāiekļauj vismaz 

attiecīgā pilsoņa uzvārds, vārds, vecums, 

pilsēta, kurā atrodas dzīvesvieta, un 

ierašanās datums attiecīgajā dalībvalstī. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Grozījums Nr.  42 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

1976. gada Vēlēšanu akts 

3.e pants (jauns) 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

 3.e pants 
 

 Vēlēšanu zīmes, kuras izmanto Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās, vienādā mērā 

nodrošina gan valstu partiju, gan Eiropas 

politisko partiju nosaukumu un logotipu 

atpazīstamību, ja saistītā valsts partija to 

pieprasa. 

 Dalībvalstis veicina un atvieglo šīs saiknes 

atspoguļošanu, televīzijas un radio 

vēlēšanu kampaņu raidījumos un to 

materiālos. Vēlēšanu kampaņas materiāli 

ietver atsauci uz Eiropas politiskās 

partijas programmu, ja ir kāda Eiropas 

politiska partija, ar kuru valsts partija ir 

saistīta. 

 Noteikumiem par Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu materiālu nosūtīšanu vēlētājiem 

jābūt tādiem pašiem kā tiem, ko piemēro, 

valsts, reģionālās un pašvaldību vēlēšanas 

attiecīgajā dalībvalstī. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Grozījums Nr.  43 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

1976. gada Vēlēšanu akts 

3.d pants (jauns) 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

 3.d pants 

 Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu 

sarakstos tiek nodrošināta dzimumu 

līdztiesība. To, sākot no 2024. gada 

Eiropas vēlēšanām, visās dalībvalstīs 

panāk, izmantojot dzimumu paritātes 

sarakstus vai citas līdzvērtīgas metodes.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Grozījums Nr.  44 

Danuta Maria Hübner 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. iesaka dalībvalstīm nākotnē apsvērt 

iespējas saskaņot vēlētāju minimālo 

vecumu un noteikt, ka balsstiesības ir no 

16 gadu vecuma, lai vēl vairāk veicinātu 

vēlētāju — Savienības pilsoņu — 

vienlīdzību; 

svītrots 

Or. en 

 

 


