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21.10.2015 A8-0286/45 

Grozījums Nr.  45 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.a Liek priekšā Eiropas Parlamenta 

25 deputātus ievēlēt vēlēšanu apgabalā, 

kurš aptvertu visu Eiropas Savienības 

teritoriju, pamatojoties uz to, ka Eiropas 

mēroga sarakstu veidotu kandidāti, kas 

pārstāv vismaz viena trešdaļu dalībvalstu, 

katrā sarakstā iekļaujot ne vairāk par 

25 % vienas dalībvalsts kandidātu un 

katru piecu kandidātu posmu sastādot no 

piecu dažādu dalībvalstu valstspiederības 

kandidātiem; turklāt ierosina, lai katram 

vēlētājam papildus viņa vai viņas 

balsojumam par valsts vai reģionāla 

mēroga sarakstu būtu tiesības balsot par 

vienu ES mēroga sarakstu un lai šādā 

veidā iegūtās deputātu vietas tiktu 

sadalītas saskaņā ar Senlaga metodi, — 

nenosakot minimālo slieksni, ; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Grozījums Nr.  46 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. apņemas noteikt Eiropas politiskajām 

partijām vienotu 12 nedēļu termiņu pirms 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām vadošo 

kandidātu izvirzīšanai, lai tām 

nodrošinātu iespēju iesniegt vēlēšanu 

programmas , organizēt politiskās debates 

starp kandidātiem un sagatavot ES 

mēroga vēlēšanu kampaņas; uzskata, ka 

vadošo kandidātu izvirzīšanas process ir 

vēlēšanu kampaņu būtisks aspekts, ņemot 

vērā netiešo saikni starp Eiropas vēlēšanu 

rezultātiem un Komisijas priekšsēdētāja 

kandidāta izvirzīšanu, kā tas paredzēts 

Lisabonas līgumā; 

9. Iesaka tiesības izvirzīt kandidātu 

Komisijas priekšsēdētāja amatam paredzēt 

tikai Eiropas politiskajām partijām un 

Eiropas mēroga kandidātiem, kuri ir 

reģistrējuši transnacionālu sarakstu, lai 

balotētos visu ES aptverošā vēlēšanu 

apgabalā; turklāt iesaka, lai šie kandidāti 

būtu attiecīgā saraksta pirmie kandidāti; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Grozījums Nr.  47 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 

 9.a Norāda uz Lisabonas līgumā 

paredzēto netiešo Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu saikni ar Komisijas 

priekšsēdētāja atlasi; tādēļ ierosina, lai 

jaunievēlētais Parlaments vēlamos 

Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu 

izvirzītu, balsojot plenārsēdē; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Grozījums Nr.  48 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.b Ierosina, lai katrs vēlētājs varētu 

balsot par kādu no ES mēroga sarakstiem 

un papildus tam balsotu arī par valsts vai 

reģionālo sarakstu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Grozījums Nr.  49 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzskata, ka būtu vēlams izveidot 

Eiropas vēlēšanu iestādi, kurai varētu uzdot 

apkopot informāciju par Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām, pārraudzīt vēlēšanu 

norisi un veicināt informācijas apmaiņu 

starp dalībvalstīm; 

22. uzskata, ka būtu vēlams izveidot 

Eiropas vēlēšanu iestādi, kurai varētu uzdot 

apkopot informāciju par Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām, pārraudzīt vēlēšanu 

norisi, veicināt informācijas apmaiņu starp 

dalībvalstīm un pārbaudīt to vēlēšanu 

rezultātus, kurās tiek ievēlēti deputāti no 

Eiropas mēroga saraksta; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Grozījums Nr.  50 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums1976. gada Vēlēšanu akts 

2.a pants (jauns)

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

 2.a pants 

 1. Tiek izveidots viens papildu vēlēšanu 

apgabals, kas aptver visu Savienības 

teritoriju. Šo vēlēšanu apgabalu pārstāv 

25 deputāti.  

 2. Eiropas Parlaments un Padome, 

rīkojoties saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru, izveido Eiropas 

vēlēšanu iestādi, kura vada un uzrauga 

vēlēšanu norisi visas Eiropas Savienības 

vēlēšanu apgabalā. 

 3. To kandidātu transnacionālo sarakstu, 

kas vēlēšanās balotējas no visu Eiropas 

Savienību aptveroša vēlēšanu apgabala, 

reģistrē Eiropas vēlēšanu iestādē vismaz 

12 nedēļas pirms Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu sākuma. 

 4. Neskarot 3.d pantu, sarakstu pieņem 

tikai tad, ja: 

 – tajos minētie kandidāti ir vienas 

trešdaļas dalībvalstu iedzīvotāji; 

– ne vairāk par 25 % kandidātu ir vienas 

un tās pašas dalībvalsts iedzīvotāji; 

– katrs piecu kandidātu posms sastāv no 

piecu dažādu dalībvalstu valstspiederības 

kandidātiem. 
  

5. Katram vēlētājam ir divas balsis: viena 
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balss, ko var nodot par konkrētās 

dalībvalsts deputātiem, un viena papildu 

balss, ko var nodot par Eiropas 

Savienības mēroga sarakstu. No Eiropas 

sarakstiem ievēlēto deputātu vietas sadala 

saskaņā ar Senlaga metodi. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Grozījums Nr.  51 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums1976. gada Vēlēšanu akts 

3. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

 1.a No visas Eiropas Savienības vēlēšanu 

apgabala ievēlēto deputātu vietu sadalē 

minimālā sliekšņa nav. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Grozījums Nr.  52 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums1976. gada Vēlēšanu akts 

3.b pants (jauns) 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

 3.b pants 

 1. Komisijas priekšsēdētāja amata 

kandidātu izvirza tikai Eiropas politiskās 

partijas un Eiropas kandidāti, kas ir 

reģistrējuši transnacionālu sarakstu, lai 

balotētos visu ES aptverošā vēlēšanu 

apgabalā. 

 2. Minētie kandidāti ir attiecīgā 

transnacionālā saraksta pirmie kandidāti.  

 3. Jaunievēlētais Eiropas Parlaments 

vēlamos Komisijas priekšsēdētāja amata 

kandidātu izvirza, balsojot plenārsēdē. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Grozījums Nr.  53 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums1976. gada Vēlēšanu akts 

7. pants – 3. punkts 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

3. Turklāt katra dalībvalsts, apstākļos, kas 

noteikti 8.pantā, var valsts līmenī 

paplašināt noteikumus attiecībā uz amatu 

nesavienojamību. 

3. Turklāt katra dalībvalsts, apstākļos, kas 

noteikti 8. pantā, var valsts līmenī 

paplašināt noteikumus attiecībā uz to 

deputātu amatu nesavienojamību, kas 

ievēlēti no attiecīgās dalībvalsts vēlēšanu 

apgabala. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Grozījums Nr.  54 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Pielikums1976. gada Vēlēšanu akts 

7. pants – 4. punkts 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

4. Eiropas Parlamenta deputāti, kuriem 1., 

2. un 3. punkts tiek piemērots 5. pantā 

minētā piecu gadu termiņa laikā, jāaizstāj 

saskaņā ar 13. pantu. 

4. Eiropas Parlamenta deputāti, kuriem 1. 

un 3. punkts tiek piemērots 5. pantā minētā 

piecu gadu termiņa laikā, jāaizstāj saskaņā 

ar 13.a vai 13.b pantu. 

Or. en 

 

 


