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21.10.2015 A8-0286/59 

Grozījums Nr.  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā Eiropas politiskās partijas ir 

labākajā situācijā, lai veicinātu „Eiropas 

politiskās apziņas veidošanos”, un tādēļ 

tām būtu aktīvāk jāiesaistās Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu kampaņās, lai 

uzlabotu to pamanāmību un parādītu 

saikni starp balsojumu par konkrētu 

valstu partiju un tā ietekmi uz Eiropas 

politiskās grupas lielumu Eiropas 

Parlamentā; 

M. tā kā vēlētāji praktiski nepazīst Eiropas 

politiskās partijas un nav pietiekamas 

pārliecības, ka tās veicina „Eiropas 

politiskās apziņas veidošanos”, un tādēļ tās 

nevar aktīvāk iesaistīties Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu kampaņās leģitīmākā 

veidā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/60 

Grozījums Nr.  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

U apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

U. tā kā ar Lisabonas līgumu tika ieviesta 

jauna konstitucionālā kārtība, piešķirot 
Eiropas Parlamentam tiesības ievēlēt 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāju
14

, nevis 

tikai dot savu piekrišanu; tā kā 2014. gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas ir svarīgs 

precedents šajā ziņā un ir pierādīts, ka 

vadošo kandidātu izvirzīšana palielina 

iedzīvotāju interesi par Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām; 

U. tā kā pieņemot tiesības ievēlēt Eiropas 

Komisijas priekšsēdētāju, Eiropas 

Parlaments ir nepareizi piemērojis 

Lisabonas līgumu, kaut gan tas bija 

ratificēts; tā kā vēlētāju aktivitāte 

2014. gada vēlēšanās sasniedza zemāko 

reģistrēto līmeni, un tas skaidri parāda 

leģitimitātes trūkumu Komisijas 

priekšsēdētāja izvirzīšanas un atlases 

procedūrā; 

__________________ __________________ 

14
 LES 17. panta 7. punkts. 

14
 LES 17. panta 7. punkts. 

  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/61 

Grozījums Nr.  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma 

2015/2035(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. ierosina veicināt Eiropas politisko 

partiju pamanāmību, norādot to 

nosaukumus un logotipus uz vēlēšanu 

zīmēm un iesaka šos nosaukumus un 

logotipus lietot arī televīzijas un radio 

reklāmas kampaņu raidījumos, kā arī 
atveidot tos uz plakātiem un citiem 

materiāliem, ko izmanto Eiropas vēlēšanu 

kampaņās, īpašu uzmanību pievēršot 

valstu partiju programmām, jo šādi 

pasākumi padarītu Eiropas vēlēšanas 

pārskatāmākas un uzlabotu to norises 

demokrātiskumu, un tādējādi pilsoņi 

varētu nepārprotami saistīt savu 

balsojumu ar politisko ietekmi, kas tam ir 

uz Eiropas politiskajām partijām un to 

spēju veidot politiskas grupas Eiropas 

Parlamentā; 

2. atzīst nacionālo politisko partiju tiesības 

atveidot Eiropas politisko partiju 
nosaukumus un logotipus uz plakātiem un 

citiem materiāliem, ko izmanto Eiropas 

vēlēšanu kampaņās; 

Or. en 

 

 


