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21. 10. 2015 A8-0286/55 

Pozměňovací návrh  55 

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 

Příloha 

Akt o volbách z roku 1976  

Článek 9 

 

Akt o volbách z roku 1976  Pozměňovací návrh 

Při volbách členů Evropského parlamentu 

může každý volit pouze jednou. 

Aniž je dotčen čl. 2a odst. 5, při volbách 

členů Evropského parlamentu může každý 

volit pouze jednou. 

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/56 

Pozměňovací návrh  56 

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 

Příloha 

Akt o volbách z roku 1976  

Článek 13 

 

Akt o volbách z roku 1976  Pozměňovací návrh 

1. Místo se uprázdní zánikem mandátu 

člena Evropského parlamentu v případě 

jeho rezignace nebo smrti nebo v případě, 

že je mandátu zbaven. 

Místo se uprázdní zánikem mandátu člena 

Evropského parlamentu v případě jeho 

rezignace nebo smrti nebo v případě, že je 

mandátu zbaven. 

2. S výhradou jiných ustanovení tohoto 

aktu stanoví každý členský stát vhodné 

postupy pro obsazení místa, jež se 

uprázdní během pětiletého funkčního 

období uvedeného v článku 5, na zbytek 

tohoto období. 

 

3. Jestliže právní předpisy členského státu 

výslovně stanoví zbavení mandátu člena 

Evropského parlamentu, zaniká jeho 

mandát podle těchto právních předpisů.  

Příslušné vnitrostátní orgány o tom 

uvědomí Evropský parlament. 

 

4. Uprázdní-li se místo rezignací nebo 

smrtí, uvědomí o tom předseda 

Evropského parlamentu neprodleně 

příslušné orgány dotyčného členského 

státu. 

 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/57 

Pozměňovací návrh  57 

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 

Příloha 

Akt o volbách z roku 1976  

Článek 13 a (nový) 

 

Akt o volbách z roku 1976  Pozměňovací návrh 

 Článek 13a 

 1. V případě členů zvolených ve volebních 

obvodech členských států a s výhradou 

jiných ustanovení tohoto aktu stanoví 

každý členský stát vhodné postupy pro 

obsazení mandátu, jenž se uvolnil během 

pětiletého funkčního období uvedeného 

v článku 5 na zbytek tohoto období. 

 2. Pokud právní předpisy členského státu 

výslovně stanoví možnost zbavit mandátu 

člena Evropského parlamentu zvoleného 

ve volebním obvodu tohoto členského 

státu, zaniká jeho mandát podle těchto 

právních předpisů. Příslušné vnitrostátní 

orgány o tom uvědomí Evropský 

parlament. 

 3. Uvolní-li se místo člena zvoleného za 

volební obvod členského státu v důsledku 

rezignace nebo úmrtí, předseda 

Evropského parlamentu o tom neprodleně 

informuje příslušné orgány dotčeného 

členského státu. 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/58 

Pozměňovací návrh  58 

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 

Příloha 

Akt o volbách z roku 1976  

Článek 13 b (nový) 

 

Akt o volbách z roku 1976  Pozměňovací návrh 

 Článek 13b 

 1. V případě členů zvolených za volební 

obvod Evropské unie a s výhradou jiných 

ustanovení tohoto aktu jsou náležité 

postupy pro obsazení jakéhokoli 

uvolněného místa na zbytek pětiletého 

funkčního období uvedeného v článku 5 

stanoveny postupem podle článku 14. 

 2. Pokud právní předpisy Unie výslovně 

stanoví možnost zbavení mandátu člena 

Evropského parlamentu zvoleného na 

základě kandidátní listiny za Evropskou 

unii, zaniká tento mandát podle těchto 

právních předpisů. Volební orgán o tom 

informuje Evropský parlament. 

 3. Uvolní-li se místo člena zvoleného za 

volební obvod Evropské unie v důsledku 

rezignace nebo úmrtí, předseda 

Evropského parlamentu o tom neprodleně 

uvědomí volební orgán. 

Or. en 

 

 


