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21. 10. 2015 A8-0286/59 

Pozměňovací návrh  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že evropské politické 

strany mohou nejlépe přispívat „k utváření 

evropského politického vědomí“, a proto 

by měly hrát výraznější úlohu v kampaních 

pro volby do Parlamentu, tak, aby se 

zlepšila jejich viditelnost a aby ukázaly 

souvislost mezi hlasováním pro určitou 

vnitrostátní stranu a dopadem hlasování 

na velikost evropské politické skupiny v 

Evropském parlamentu; 

M. vzhledem k tomu, že evropské politické 

strany jsou pro voliče stěží rozeznatelné, 

a nejsou tudíž dostatečně vnímány jako 

prvky, které přispívají „k utváření 

evropského politického vědomí“, a proto 

nemohou oprávněně hrát výraznější úlohu 

v kampaních pro volby do Parlamentu; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/60 

Pozměňovací návrh  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 

smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo 

zvolit předsedu Evropské komise
14

 

namísto pouhého vyslovení souhlasu; 

vzhledem k tomu, že evropské volby 

konané v roce 2014 znamenaly v tomto 

směru významný precedens a ukázaly, že 

nominace vedoucích kandidátů zájem 

občanů o tyto volby zvyšuje; 

U. vzhledem k tomu, že Evropský 

parlament tím, že využil svého práva 

zvolit předsedu Evropské komise, 

nesprávně uplatnil Lisabonskou smlouvu, 

přestože tato smlouva byla ratifikována; 

vzhledem k tomu, že ve volbách konaných 

v roce 2014 byla zaznamenána vůbec 

nejnižší volební účast, což zvýrazňuje 

chybějící legitimitu postupu jmenování 

a výběru předsedy Komise; 

__________________ __________________ 

14
 Čl. 17 odst. 7 SEU. 

14
 Čl. 17 odst. 7 SEU. 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0286/61 

Pozměňovací návrh  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebního práva Evropské unie 

2015/2035(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. navrhuje posílit viditelnost evropských 

politických stran tím, že jejich názvy 

a loga budou umístěny na hlasovacích 

lístcích, a doporučuje, aby byly názvy 

a loga uváděny také ve volebním vysílání 

rozhlasu a televize, na plakátech a dalších 

materiálech používaných v kampaních pro 

volby do Evropského parlamentu, zejména 

ve volebních programech vnitrostátních 

stran, protože by tato opatření zvýšila 

transparentnost evropských voleb 

a zlepšila jejich demokratický charakter, 

jelikož by občané mohli jasně rozpoznat 

souvislost mezi svým hlasováním a jeho 

dopadem na politický vliv evropských 

politických stran a jejich schopnost 

utvářet politické skupiny v Evropském 

parlamentu; 

2. uznává právo vnitrostátních politických 

stran umístit názvy a loga evropských 

politických stran na plakáty a další 

materiály používané v kampaních pro 

volby do Evropského parlamentu; 

Or. en 

 

 


