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21.10.2015 A8-0286/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže európske politické strany môžu 

najlepšie prispievať „k formovaniu 

európskeho politického vedomia“ a mali by 

preto zohrávať výraznejšiu úlohu v rámci 

kampane na voľby do Parlamentu, aby sa 

zlepšila ich viditeľnosť a aby preukázali 

súvislosť medzi hlasovaním za určitú 

vnútroštátnu stranu a vplyvom, ktorý 

strana má na veľkosť európskej politickej 

skupiny v Európskom parlamente; 

M. keďže európske politické strany sú pre 

voličov sotva rozoznateľné a nie sú teda 

dostatočne vnímané ako prvky, ktoré 

prispievajú „k formovaniu európskeho 

politického vedomia“, a preto nemôžu 

oprávnene zohrávať výraznejšiu úlohu 

v rámci kampane na voľby do Parlamentu;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže Lisabonskou zmluvou sa 

zaviedol nový ústavný poriadok tým, že 

Európskemu parlamentu bolo udelené 

právo voliť predsedu Európskej komisie
14

, 

nie iba vysloviť súhlas; keďže európske 

voľby v roku 2014 boli v tejto súvislosti 

dôležitým precedensom a ukázali, že 

vymenovanie vedúcich kandidátov zvyšuje 

záujem občanov o európske voľby; 

U. keďže Európsky parlament tým, že 

vykonal svoje právo zvoliť predsedu 

Európskej komisie, uplatnil Lisabonskú 

zmluvu nesprávne, aj napriek tomu, že 

bola ratifikovaná; keďže účasť vo 

voľbách v roku 2014 bola historicky 

najnižšia a zvýrazňuje nedostatok 

legitimity v postupe menovania a výberu 

predsedu Komisie; 

__________________ __________________ 

14
 Článok 17 ods. 7 ZEÚ. 

14
 Článok 17 ods. 7 ZEÚ. 

  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt,  

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma volebného zákona EÚ 

2015/2035(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. navrhuje, aby sa posilnilo zviditeľnenie 

európskych politických strán uvádzaním 

ich názvov a log na hlasovacích lístkoch, 

a odporúča, aby sa názvy a logá uvádzali 

aj vo vysielaní kampaní v televízii a 

rozhlase, na plagátoch a iných materiáloch 

používaných vo volebných kampaniach do 

Európskeho parlamentu, najmä v 

manifestoch vnútroštátnych strán, keďže 

tieto opatrenia by dodali európskym 

voľbám väčšiu transparentnosť a zlepšili 

by ich demokratický charakter, pretože 

občania budú môcť jednoznačne prepojiť 

svoje hlasovanie s jeho vplyvom na 

európske politické strany a na ich 

schopnosť formovať politické skupiny v 

Európskom parlamente; 

2. uznáva právo vnútroštátnych 

politických strán uvádzať názvy a logá 

európskych politických strán na plagátoch 

a iných materiáloch používaných 

vo volebných kampaniach do Európskeho 

parlamentu; 

Or. en 

 

 


