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21. 10. 2015 A8-0286/45 

Pozměňovací návrh  45 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. Navrhuje, aby bylo zvoleno 25 členů 

Evropského parlamentu ve volebním 

obvodu tvořeném celým územím Evropské 

unie, přičemž by se vycházelo z toho, že 

celoevropské kandidátní listiny by 

sestávaly z kandidátů vybraných nejméně 

z jedné třetiny členských států, přičemž 

nejvýše 25 % kandidátů na každé listině 

by bylo rezidenty téhož členského státu 

a každou skupinu pěti kandidátů by tvořili 

státní příslušníci pěti různých členských 

států; navrhuje dále, aby každý volič mohl 

kromě svého hlasu týkajícího se 

vnitrostátní nebo regionální kandidátní 

listiny odevzdat jeden hlas kandidátovi na 

listině za celou EU, přičemž mandáty 

s nejvyšším počtem získaných hlasů by 

byly přiděleny bez minimálního prahu 

v souladu se Sainte-Laguëovou metodou; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Pozměňovací návrh  46 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. je rozhodnut stanovit společnou lhůtu, 

kdy evropské politické strany nominují 

vedoucí kandidáty, na 12 týdnů před 

volbami do Evropského parlamentu, aby 

bylo možné představit jejich volební 

programy a uspořádat politické debaty 

mezi kandidáty a volební kampaně v celé 
EU; domnívá se, že postup nominace 

vedoucích kandidátů představuje důležité 

hledisko volebních kampaní, protože 

výsledky evropských voleb mají dopad na 

výběr předsedy Komise, jak je zakotveno v 

Lisabonské smlouvě; 

9. navrhuje, aby pouze evropské politické 

strany a evropské kandidatury, které si 

zaregistrovaly nadnárodní kandidátní 

listinu ve volebním obvodu Evropské unie, 

nominovaly kandidáta na funkci předsedy 

Komise; navrhuje dále, aby byli tito 

kandidáti uvedeni na prvním místě 

příslušné listiny; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Pozměňovací návrh  47 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. poukazuje na nepřímou souvislost 

výsledků evropských voleb s výběrem 

předsedy Komise, jak je zakotveno 

v Lisabonské smlouvě; v souladu s tím 

navrhuje, aby nově zvolený Parlament 

hlasováním v plénu vyjádřil své 

preference ohledně kandidátů na funkci 

předsedy Komise; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Pozměňovací návrh  48 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. navrhuje, aby každý volič mohl 

odevzdat jeden hlas v rámci listiny za 

celou EU a jeden další hlas v rámci 

vnitrostátní nebo regionální kandidátní 

listiny; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Pozměňovací návrh  49 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. považuje za vhodné zřídit evropský 

volební orgán, který by mohl být pověřen 

soustřeďováním informací o volbách do 

Evropského parlamentu, přičemž by 

dohlížel na pořádání voleb a usnadňoval by 

výměnu informací mezi členskými státy; 

22. považuje za vhodné zřídit evropský 

volební orgán, který by mohl být pověřen 

soustřeďováním informací o volbách do 

Evropského parlamentu, přičemž by 

dohlížel na pořádání voleb, usnadňoval by 

výměnu informací mezi členskými státy 

a ověřoval výsledky voleb z celoevropské 

kandidátní listiny; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Pozměňovací návrh  50 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

PřílohaAkt o volbách z roku 1976 

Článek 2 a (nový)

 

Akt o volbách z roku 1976 Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 1. Jeden další volební obvod je tvořen 

celým územím Unie. Tento obvod 

zastupuje 25 členů.  

 2. Evropský parlament a Rada řádným 

legislativním postupem ustaví evropský 

volební orgán, který bude řídit a ověřovat 

průběh voleb v rámci volebního obvodu 

Evropské unie. 

 3. Nadnárodní kandidátní listiny za 

volební obvod Evropské unie jsou 

registrovány u evropského volebního 

orgánu nejméně 12 týdnů před zahájením 

voleb do Evropského parlamentu. 

 4. Aniž je dotčen článek 3d, jsou listiny 

přípustné pouze za předpokladu, že: 

 – jsou tvořeny kandidáty, kteří mají 

bydliště alespoň ve třetině členských států; 

– z těchto kandidátů není více než 25 % 

rezidenty stejného členského státu; 

– každá skupina pěti kandidátů je tvořena 

státními příslušníky pěti různých 

členských států. 
  

5. Každý volič má dva hlasy, jeden, který 

může odevzdat při volbě členů v členském 

státě, a jeden hlas navíc, který může být 

odevzdán v rámci kandidátní listiny 
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Evropské unie. U evropských listin jsou 

mandáty přidělovány podle Sainte-

Laguëho metody. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Pozměňovací návrh  51 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

PřílohaAkt o volbách z roku 1976 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 

Akt o volbách z roku 1976 Pozměňovací návrh 

 1a. Pro přidělení mandátů z volebního 

obvodu Evropské unie není stanoven 

žádný minimální práh. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Pozměňovací návrh  52 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

PřílohaAkt o volbách z roku 1976 

Článek 3 b (nový) 

 

Akt o volbách z roku 1976 Pozměňovací návrh 

 Článek 3b 

 1. Pouze evropské politické strany 

a evropské kandidatury, které si 

zaregistrovaly nadnárodní kandidátní 

listinu ve volebním obvodu Evropské unie, 

nominují kandidáta na funkci předsedy 

Komise. 

 2. Kandidáti jsou umístěni na prvním 

místě příslušné nadnárodní listiny.  

 3. Nově zvolený Evropský parlament se na 

základě hlasování v plénu vyjádří, 

kterému z kandidátů na funkci předsedy 

Komise dává přednost. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Pozměňovací návrh  53 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

PřílohaAkt o volbách z roku 1976 

Čl. 7 – odst. 3 

 

Akt o volbách z roku 1976 Pozměňovací návrh 

3. Dále mohou členské státy za okolností 

uvedených v článku 8 stanovit další 

vnitrostátní předpisy o neslučitelnosti 

funkcí.  

3. Dále mohou členské státy za okolností 

uvedených v článku 8 stanovit další 

vnitrostátní předpisy o neslučitelnosti 

funkcí u členů zvolených ve volebním 

obvodu členského státu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Pozměňovací návrh  54 

Josep-Maria Terricabras 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

PřílohaAkt o volbách z roku 1976 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Akt o volbách z roku 1976 Pozměňovací návrh 

4. Členové Evropského parlamentu, na 

které se v průběhu pětiletého období 

zmiňovaného v článku 5 začnou vztahovat 

odstavce 1, 2 a 3, budou nahrazeni 

v souladu s článkem 13. 

4. Členové Evropského parlamentu, na 

které se v průběhu pětiletého období 

zmiňovaného v článku 5 začnou vztahovat 

odstavce 1 a 3, budou nahrazeni v souladu 

s článkem 13a nebo 13b. 

Or. en 

 

 

 


