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Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât partidele politice europene sunt 

cele mai în măsură să „contribuie la 

formarea conștiinței politice europene” și 

ar trebui, prin urmare, să joace un rol mai 

activ în campaniile electorale, pentru a-și 

îmbunătăți vizibilitatea și a scoate în 

evidență legătura dintre votul pentru un 

anumit partid național și impactul său 

asupra dimensiunii unui grup politic 

european din Parlamentul European; 

M. întrucât partidele politice europene sunt 

aproape de nerecunoscut pentru electorat 

și, din această cauză, nu sunt înțelese în 

suficientă măsură ca să „contribuie la 

formarea conștiinței politice europene” și, 

prin urmare, nu pot să joace un rol mai 

activ în campaniile electorale pentru 

Parlament; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/60 

Amendamentul  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

U. întrucât Tratatul de la Lisabona a 

stabilit o nouă ordine constituțională, 

conferind Parlamentului European 

dreptul de a alege Președintele Comisiei 

Europene
14

, în locul unei simple aprobări; 

întrucât alegerile europene din 2014 

stabilesc un precedent important în 

această privință și au indicat că 

nominalizarea unor candidați fruntași 

mărește interesul cetățenilor pentru 

alegerile europene; 

U. întrucât, asumându-și dreptul de a-l 

alege pe Președintele Comisiei, 

Parlamentul European a aplicat în mod 

eronat Tratatul de la Lisabona, chiar dacă 

acesta a fost ratificat; întrucât participarea 

la alegerile din 2014 a fost cea mai redusă 

de când se fac înregistrări și scoate în 

evidență lipsa de legitimitate a procedurii 

de nominalizare și alegere a Președintelui 

Comisiei; 

__________________ __________________ 

14
Articolul 17 alineatul (7) din TUE. 

14
Articolul 17 alineatul (7) din TUE. 

Or. en 



 

AM\1076747RO.doc  PE570.911v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

21.10.2015 A8-0286/61 

Amendamentul  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt,  

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene 

2015/2035(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. propune ca vizibilitatea partidelor 

politice europene să fie îmbunătățită prin 

introducerea denumirii și a logoului lor 
pe buletinele de vot și recomandă ca 

acestea să apară și la televiziune și în 

cadrul campaniilor radiodifuzate, să 

figureze pe afișe și în alte materiale 

utilizate în campaniile electorale europene, 

în special în programele partidelor 

naționale, deoarece aceste măsuri ar mări 

transparența alegerilor europene și ar 

accentua caracterul democratic al 

modului lor de desfășurare, cetățenii 

având posibilitatea de a face o legătură 

clară între votul lor și impactul pe care 

acesta îl are asupra influenței politice a 

partidelor politice europene și capacitatea 

lor de a forma grupuri politice în cadrul 

Parlamentului European; 

2. recunoaște dreptul partidelor politice 

naționale de a reproduce denumirile și 

logourile partidelor politice europene pe 

afișe și în alte materiale utilizate în 

campaniile electorale europene; 

 

Or. en 

 

 


