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21.10.2015 A8-0286/55 

Grozījums Nr.  55 

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 

9. pants 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

Jebkurās Eiropas Parlamenta deputātu 

vēlēšanās ir atļauts balsot tikai vienu reizi. 

Neskarot 2.a panta 5. punktu, jebkurās 

Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanās ir 

atļauts balsot tikai vienu reizi. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Grozījums Nr.  56 

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 

13. pants 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

1. Deputāta vieta atbrīvojas, kad Eiropas 

Parlamenta deputāta mandāts beidzas 

sakarā ar atkāpšanos, nāvi vai mandāta 

nolikšanu. 

Deputāta vieta atbrīvojas, kad Eiropas 

Parlamenta deputāta mandāts beidzas 

sakarā ar atkāpšanos, nāvi vai mandāta 

nolikšanu. 

2. Ievērojot pārējos šā Akta noteikumus, 

katra dalībvalsts nosaka attiecīgas 

procedūras, lai uz atlikušo laikposmu 

aizpildītu amata vietas, kas atbrīvojas 5. 

pantā minētajā amata pilnvaru piecu 

gadu termiņā. 

 

3. Ja kādas dalībvalsts tiesību aktos ir 

skaidri paredzēta Eiropas Parlamenta 

deputāta mandāta atsaukšana, tad tāds 

mandāts beidzas saskaņā ar šiem 

noteikumiem.  Kompetentās valsts iestādes 

par to informē Eiropas Parlamentu. 

 

4. Ja vieta atbrīvojas sakarā ar 

atkāpšanos vai nāvi, tad Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētājs tūlīt par to ziņo 

attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 

iestādēm. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Grozījums Nr.  57 

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 

13.a pants (jauns) 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

 13.a pants 

 1. Gadījumos, kad deputātus ievēlē no 

dalībvalstu vēlēšanu apgabaliem, kā arī, 

ievērojot citus šā akta noteikumus, katra 

dalībvalsts nosaka atbilstošas procedūras 

attiecībā uz to vietu aizpildīšanu uz 

atlikušo 5. pantā minēto piecu gadu 

amata pilnvaru termiņu, kas atbrīvojas šā 

termiņa laikā. 

 2. Gadījumos, kad kādas dalībvalsts 

likumos ir skaidri reglamentēta no šīs 

valsts vēlēšanu apgabala ievēlēta Eiropas 

Parlamenta deputāta mandāta 

atsaukšana, šis mandāts beidzas saskaņā 

ar šiem likumā paredzētajiem 

noteikumiem. Kompetentās valsts iestādes 

par to informē Eiropas Parlamentu. 

 3. Gadījumos, kad atbrīvojas no 

dalībvalsts ievēlēta deputāta vieta sakarā 

ar atkāpšanos vai nāvi, Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētājs nekavējoties 

par to informē attiecīgās dalībvalsts 

kompetentās iestādes. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Grozījums Nr.  58 

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 

13.b pants (jauns) 

 

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums 

 13.b pants 

 1. Gadījumos, kad deputātus ievēlē no 

visu Eiropas Savienību aptveroša 

vēlēšanu apgabala, kā arī, ievērojot citus 

šā akta noteikumus, saskaņā ar 14. pantā 

paredzēto kārtību tiek noteiktas atbilstošas 

procedūras attiecībā uz to vietu 

aizpildīšanu uz atlikušo 5. pantā minēto 

piecu gadu amata pilnvaru termiņu, kas 

atbrīvojas šā termiņa laikā. 

 2. Gadījumos, kad Savienības tiesību 

aktos ir skaidri reglamentēta no Eiropas 

Savienības mēroga saraksta ievēlēta 

Eiropas Parlamenta deputāta mandāta 

atsaukšana, šis mandāts beidzas saskaņā 

ar šiem tiesību aktos paredzētajiem 

noteikumiem. Vēlēšanu iestāde par to 

informē Eiropas Parlamentu. 

 3. Gadījumos, kad atbrīvojas no visu 

Eiropas Savienību aptveroša vēlēšanu 

apgabala ievēlēta deputāta vieta sakarā ar 

atkāpšanos vai nāvi, Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētājs nekavējoties par to informē 

vēlēšanu iestādi. 

Or. en 

 

 


