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21.10.2015 A8-0286/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha 

Akt o voľbách z roku 1976 

Článok 9 

 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

Nikto nesmie dať viac ako jeden hlas 

v nijakých voľbách poslancov Európskeho 

parlamentu. 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2a ods. 

5, nesmie nikto dať viac ako jeden hlas 

v nijakých voľbách poslancov Európskeho 

parlamentu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha 

Akt o voľbách z roku 1976 

Článok 13 

 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

1. Kreslo sa uvoľní, ak sa mandát poslanca 

Európskeho parlamentu skončí v dôsledku 

odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu. 

Kreslo sa uvoľní, ak sa mandát poslanca 

Európskeho parlamentu skončí v dôsledku 

odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu. 

2. S výhradou ostatných ustanovení tohto 

aktu ustanoví každý členský štát vhodné 

postupy pre obsadenie každého mandátu, 

ktorý sa uvoľní počas päťročného 

funkčného obdobia uvedeného v článku 5, 

na zvyšok tohto obdobia. 

 

3. Ak právny predpis členského štátu 

výslovne požaduje odňatie mandátu 

poslanca Európskeho parlamentu, tento 

mandát sa skončí v súlade s týmito 

právnymi predpismi.  Príslušné orgány 

o tom informujú Európsky parlament. 

 

4. Ak sa mandát uvoľní v dôsledku 

odstúpenia alebo úmrtia, predseda 

Európskeho parlamentu o tom 

bezodkladne informuje príslušné orgány 

dotyčného členského štátu." 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha 

Akt o voľbách z roku 1976 

Článok 13 a (nový)  

 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

 Článok13a 

 1. V prípade poslancov zvolených vo 

volebných obvodoch členských štátov a s 

výhradou ostatných ustanovení tohto aktu 

ustanoví každý členský štát vhodné 

postupy na obsadenie každého mandátu, 

ktorý sa uvoľní počas päťročného 

funkčného obdobia uvedeného v článku 5, 

na zvyšok tohto obdobia. 

 2. Ak právne predpisy členského štátu 

výslovne požadujú odňatie mandátu 

poslanca Európskeho parlamentu 

zvoleného vo volebnom obvode tohto 

členského štátu, tento mandát sa skončí v 

súlade s týmito právnymi ustanoveniami. 

Príslušné orgány o tom informujú 

Európsky parlament. 

 3. Ak sa mandát poslanca zvoleného vo 

volebnom obvode členského štátu uvoľní 

v dôsledku odstúpenia alebo úmrtia, 

predseda Európskeho parlamentu o tom 

bezodkladne informuje príslušné orgány 

dotknutého členského štátu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Josep-Maria Terricabras 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Príloha 

Akt o voľbách z roku 1976 

Článok 13 b (nový)  

 

 

Akt o voľbách z roku 1976 Pozmeňujúci návrh 

 Článok 13b 

 1. V prípade poslancov zvolených vo 

volebnom obvode Európskej únie a s 

výhradou ostatných ustanovení tohto aktu 

sa primerané postupy na obsadenie 

každého voľného miesta na zvyšné 

obdobie päťročného funkčného obdobia 

uvedeného v článku 5 ustanovia v súlade s 

postupom stanoveným v článku 14. 

 2. Ak právny predpis Únie výslovne 

požaduje odňatie mandátu poslanca 

Európskeho parlamentu zvoleného zo 

zoznamu Európskej únie, tento mandát sa 

skončí v súlade s týmito právnymi 

ustanoveniami. Volebný orgán o tom 

informuje Európsky parlament. 

 3. Ak sa kreslo člena zvoleného za volebný 

obvod Európskej únie uvoľní v dôsledku 

odstúpenia alebo úmrtia, predseda 

Európskeho parlamentu o tom 

bezodkladne informuje volebný orgán. 

Or. en 

 

 


