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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0286/45 

Módosítás  45 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 6a. javasolja, hogy az Európai Parlament 

25 tagját az Európai Unió területének 

egészéből alkotott választókerületben 

válasszák meg, legalább a tagállamok 

egyharmadából származó jelölteket 

tartalmazó páneurópai listák alapján, 

amelyeken a jelöltek legfeljebb 25%-a 

lehetne ugyanannak a tagállamnak a 

lakosa, továbbá minden öt jelöltből álló 

szakasz öt különböző tagállam 

állampolgáraiból állna; javasolja továbbá, 

hogy minden választó egy szavazatot 

adhasson le az uniós szintű listára a 

nemzeti vagy regionális listára leadott 

szavazata mellett, továbbá hogy az így 

megszerzett mandátumokat a Sainte-

Laguë-módszernek megfelelően minimális 

szavazatküszöb nélkül osszák ki; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Módosítás  46 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. úgy határoz, hogy a vezető jelöltek 

európai politikai pártok általi 

megnevezésére közös határidőt állapít 

meg, ami az európai választások előtt 12 

hét, hogy lehetővé tegye ezek választási 

programjának bemutatását, a jelöltek 

közötti politikai viták megszervezését és az 

Unió egészére kiterjedő választási 

kampányok összeállítását; úgy véli, hogy a 

vezető jelöltek megnevezésének folyamata 

a választási kampányok fontos részét 

képezi, mivel közvetett kapcsolat van az 

európai választások eredménye és a 

Bizottság elnökének kiválasztása között, 

ahogy azt a Lisszaboni Szerződés rögzíti; 

9. javasolja, hogy a Bizottság elnöki 

tisztségére csak olyan európai politikai 

pártok, továbbá európai jelöltek 

nevezhessenek jelölteket, akik 

nyilvántartásba vett transznacionális listát 

állítottak az uniós szintű 

választókerületben; javasolja továbbá, 
hogy ezeket a jelölteket helyezzék a 

megfelelő listán első helyre; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/47 

Módosítás  47 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9a. rámutat az európai választások 

eredménye és a Bizottság elnökének 

kiválasztása közötti közvetett 

összefüggésre, amit a Lisszaboni 

Szerződés is rögzít; ennek megfelelően 

javasolja, hogy az újonnan megválasztott 

Parlament plenáris szavazáson fejezze ki, 

hogy a Bizottság elnöki tisztségére jelöltek 

közül kit részesít előnyben; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/48 

Módosítás  48 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9b. javasolja, hogy minden választó egy 

szavazatot adhasson le az uniós szintű 

listára, és egy további szavazatot a nemzeti 

vagy regionális listára; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/49 

Módosítás  49 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. kívánatosnak tartja egy európai 

választási hatóság létrehozását, amelynek 

feladata az európai parlamenti 

választásokra vonatkozó információk 

központosítása, a választások 

lebonyolításának felügyelete és a 

tagállamok közötti információcsere 

elősegítése lehetne; 

22. kívánatosnak tartja egy európai 

választási hatóság létrehozását, amelynek 

feladata az európai parlamenti 

választásokra vonatkozó információk 

központosítása, a választások 

lebonyolításának felügyelete, a tagállamok 

közötti információcsere elősegítése és a 

páneurópai lista alapján lefolytatott 

szavazás eredményének ellenőrzése 
lehetne; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/50 

Módosítás  50 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet1976-os választási okmány 

2 a cikk (új)

 

1976-os választási okmány Módosítás 

 2a. cikk 

 (1) Létrejön egy további választókerület, 

amely az Unió területének egészéből áll. 

Ezt a választókerületet 25 tag képviseli.  

 (2) Az Európai Parlament és a Tanács 

rendes jogalkotási eljárás keretében 

létrehoz egy európai választási hatóságot 

az európai uniós szintű választókerületben 

tartott választási eljárás lebonyolítására és 

ellenőrzésére. 

 (3) Az európai politikai pártok által 

benyújtott, az európai uniós szintű 

választókerület választási jelöltjeit 

tartalmazó transznacionális listákat az 

európai választási hatóságnál legkésőbb 

12 héttel az európai parlamenti 

választások kezdete előtt nyilvántartásba 

kell vetetni. 

 (4) A 3d. cikk sérelme nélkül, a listák csak 

akkor fogadhatók el, ha: 

 – legalább a tagállamok egyharmadában 

lakóhellyel rendelkező jelöltekből áll; 

– a jelöltek legfeljebb 25%-a rendelkezik 

ugyanabban a tagállamban lakóhellyel; 

– minden öt jelöltből álló szakasz öt 

különböző tagállam állampolgáraiból áll. 
  

(5) Minden szavazó két szavazattal 
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rendelkezik, melyekből az egyik a 

tagállambeli tagok megválasztása során 

adható le, egy kiegészítő szavazat pedig az 

európai uniós szintű listára adható le. Az 

európai listákon szerzett helyeket a 

Sainte-Laguë módszer szerint kell 

kiosztani. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/51 

Módosítás  51 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet1976-os választási okmány 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

 (1a) Az európai uniós szintű 

választókerületben megszerzett helyek 

kiosztása nincs minimális 

szavazatküszöbhöz kötve. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/52 

Módosítás  52 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet1976-os választási okmány 

3 b cikk (új) 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

 3b. cikk 

 (1) A Bizottság elnöke tisztségére csak az 

európai politikai pártok nevezhetnek meg 

jelölteket, továbbá azok az európai 

jelöltek, akik nyilvántartásba vett 

transznacionális listát állítottak az uniós 

szintű választókerületben. 

 (2) A jelölteket a megfelelő 

transznacionális listán az első helyre kell 

tenni.  

 (3) Az újonnan megválasztott Parlament 

plenáris szavazáson kifejezésre juttatja, 

hogy a Bizottság elnöki tisztségére jelöltek 

közül kit részesít előnyben. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/53 

Módosítás  53 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet1976-os választási okmány 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

(3) Ezenfelül a tagállamok a 8. cikkben 

meghatározott körülmények között nemzeti 

szinten is megállapíthatnak 

összeférhetetlenségi szabályokat. 

(3) Ezenfelül a tagállamok a 8. cikkben 

meghatározott körülmények között nemzeti 

szinten is megállapíthatnak 

összeférhetetlenségi szabályokat a 

tagállam valamely választókerületében 

megválasztott tagokra vonatkozóan. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/54 

Módosítás  54 

Josep-Maria Terricabras 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet1976-os választási okmány 

7 cikk – 4 bekezdés 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

(4) A 13. cikknek megfelelően vissza kell 

hívni azokat az európai parlamenti tagokat, 

akikre az 5. cikkben említett ötéves időszak 

alatt az (1), (2) és (3) bekezdés 

alkalmazhatóvá válik. 

(4) A 13a. vagy a 13b. cikknek 

megfelelően vissza kell hívni azokat az 

európai parlamenti tagokat, akikre az 5. 

cikkben említett ötéves időszak alatt az (1) 

és (3) bekezdés alkalmazhatóvá válik. 

Or. en 

 

 


