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21.10.2015 A8-0286/59 

Módosítás  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel az európai politikai pártok 

vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy 

„hozzájárul[ja]nak az európai politikai 

tudatosság kialakításához” és ezért 

nagyobb szerepet kellene játszaniuk a 

parlamenti választási kampányokban 

ismertségük növelése érdekében, valamint 

hogy rávilágítsanak arra, milyen 

kapcsolat van a valamely nemzeti pártra 

leadott szavazat és annak az európai 

parlamenti európai képviselőcsoport 

méretére gyakorolt hatása között; 

M. mivel az európai politikai pártok a 

választók számára alig ismerhetők fel, és 

ezért nem kellőképpen ismert, hogy 

„hozzájárulnak az európai politikai 

tudatosság kialakításához”, és ezért nem 

játszhatnak legitim módon nagyobb 

szerepet a parlamenti választási 

kampányokban; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/60 

Módosítás  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

U. mivel a Lisszaboni Szerződés új 

alkotmányos rendet teremtett azáltal, hogy 

megadta az Európai Parlament számára azt 

a jogot, hogy megválassza az Európai 

Bizottság elnökét
14

, ahelyett hogy ahhoz 

csak egyetértését adja; mivel a 2014-es 

európai választás e tekintetben fontos 

precedenst teremtett, és megmutatta, hogy 

a vezető jelöltek megnevezése növelte a 

polgárok európai választások iránti 

érdeklődését; 

U. mivel az Európai Bizottság 

megválasztásához való jogának 

feltételezésével az Európai Parlament 

tévesen alkalmazta a Lisszaboni 

Szerződést, annak ellenére, hogy azt 

ratifikálták; mivel a 2014-es választási 

részvétel minden idők legalacsonyabbika 

volt, ami rámutat a Bizottság elnökének 

jelölésére és kiválasztására irányuló 

eljárás legitimitásának hiányára; 

__________________ __________________ 

14
 Az EUSZ 17. cikkének (7) bekezdése. 

14
 Az EUSZ 17. cikkének (7) bekezdése. 

Or. en 
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Módosítás  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt,  

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja 

2015/2035(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. javasolja, hogy növeljék az európai 

politikai pártok ismertségét azáltal, hogy 

neveiket és logóikat feltüntetik a 

szavazólapokon, és ajánlja, hogy 

ugyanezeket tüntessék fel a televíziós és 

rádiós kampányközvetítések során, a 
plakátokon és az európai választási 

kampányokban használt egyéb anyagokon 

is, különösen a nemzeti pártok választási 

programjain, mivel ezek az intézkedések 

növelnék az európai választások 

átláthatóságát és demokratikusabbá 

tennék azok lebonyolításának módját, 

mivel a polgárok egyértelműen össze 

tudják majd kapcsolni szavazatukat az 

európai politikai párt politikai befolyására 

és az európai parlamenti képviselőcsoport 

megalakításához való képességére 

gyakorolt hatással; 

2. elismeri a nemzeti politikai pártok jogát 

ahhoz, hogy az európai politikai pártok 

neveit és logóit feltüntessék a plakátokon 

és az európai választási kampányokban 

használt egyéb anyagokon;  

Or. en 

 

 


