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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0286/55 

Módosítás  55 

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 

Melléklet 

1976-os választási okmány 

9 cikk 

 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

A Európai Parlamenti tagjainak 

választásakor minden választó csak 

egyszer szavazhat. 

A 2a. cikk (5) bekezdésének sérelme 

nélkül az Európai Parlamenti tagjainak 

választásakor minden választó csak 

egyszer szavazhat. 

  

  

  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Módosítás  56 

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 

Melléklet 

1976-os választási okmány 

13 cikk 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

(1) Az európai parlamenti tagok helye 

megüresedik, amikor az Európai Parlament 

tagjának megbízatása lemondás, 

elhalálozás, vagy a mandátum 

visszavonása miatt megszűnik. 

Az európai parlamenti tagok helye 

megüresedik, amikor az Európai Parlament 

tagjának megbízatása lemondás, 

elhalálozás, vagy a mandátum 

visszavonása miatt megszűnik. 

(2) Ezen okmány egyéb rendelkezéseire is 

figyelemmel, az egyes tagállamok 

megfelelő eljárásokat állapítanak meg az 

5. cikkben említett ötéves megbízatási 

időszak alatt megüresedő képviselői 

helyeknek a megbízatási időszak 

fennmaradó idejére történő betöltésére 

vonatkozóan. 

 

(3) Amennyiben valamely tagállam joga 

kifejezetten rendelkezik az európai 

parlamenti tagok mandátumának 

visszavonásáról, a megbízatás 

megszűnésére az ezekben a 

jogszabályokban meghatározottak szerint 

kerül sor.  Az illetékes nemzeti hatóságok 

erről tájékoztatják az Európai 

Parlamentet. 

 

(4) Amennyiben egy parlamenti hely 

lemondás vagy elhalálozás miatt üresedik 

meg, az Európai Parlament elnöke erről 

haladéktalanul értesíti az érintett tagállam 

illetékes hatóságait. 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Módosítás  57 

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 

Melléklet 

1976-os választási okmány 

13 a cikk (új)  

 

1976-os választási okmány Módosítás 

 (1) A tagállami választókerületekben 

megválasztott tagok esetében és ezen 

okmány egyéb rendelkezéseire is 

figyelemmel, az egyes tagállamok 

megfelelő eljárásokat állapítanak meg az 

5. cikkben említett ötéves megbízatási 

időszak alatt megüresedő képviselői 

helyeknek a megbízatási időszak 

fennmaradó idejére történő betöltésére 

vonatkozóan. 

 (2) Amennyiben valamely tagállam joga 

kifejezetten rendelkezik az adott tagállam 

valamely választókerületében 

megválasztott európai parlamenti tagok 

mandátumának visszavonásáról, a 

megbízatás megszűnésére az ezekben a 

jogszabályokban meghatározottak szerint 

kerül sor. Az illetékes nemzeti hatóságok 

erről tájékoztatják az Európai 

Parlamentet. 

 (3) Amennyiben egy tagállami 

választókerületben megválasztott tag 

parlamenti helye lemondás vagy 

elhalálozás miatt üresedik meg, az 

Európai Parlament elnöke erről 

haladéktalanul értesíti az érintett tagállam 

illetékes hatóságait. 



 

AM\1076651HU.doc  PE570.911v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 



 

AM\1076651HU.doc  PE570.911v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0286/58 

Módosítás  58 

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 

Melléklet 

1976-os választási okmány 

13 b cikk (új)  

 

 

1976-os választási okmány Módosítás 

 (1) Az európai uniós szintű 

választókerületekben megválasztott tagok 

esetében és ezen okmány egyéb 

rendelkezéseire is figyelemmel, megfelelő 

eljárásokat kell meg állapítani az 5. 

cikkben említett ötéves megbízatási 

időszak alatt megüresedő képviselői 

helyeknek a megbízatási időszak 

fennmaradó idejére történő betöltésére 

vonatkozóan, a 14. cikkben rögzített 

eljárásnak megfelelően. 

 (2) Amennyiben az Unió joga kifejezetten 

rendelkezik az európai uniós szintű 

listáról megválasztott európai parlamenti 

tagok mandátumának visszavonásáról, a 

megbízatás megszűnésére az ezekben a 

jogszabályokban meghatározottak szerint 

kerül sor. A választási hatóság erről 

tájékoztatja az Európai Parlamentet. 

 (3) Amennyiben az európai uniós szintű 

választókerületben megválasztott tag 

parlamenti helye lemondás vagy 

elhalálozás miatt üresedik meg, az 

Európai Parlament elnöke erről 

haladéktalanul értesíti a választási 

hatóságot. 
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