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Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że w odniesieniu do 

wyborów europejskich istniejące 

europejskie przepisy wyborcze 

umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 

progu na poziomie do 5% oddanych 

głosów oraz że 15 państw członkowskich 

wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 

próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 

uwadze, że w mniejszych państwach 

członkowskich, a także w państwach 

członkowskich, które podzieliły swój 

obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 

faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 

jeżeli nie istnieje próg określony prawnie; 

mając na uwadze, że wprowadzenie 

obowiązkowych progów jest uznane w 

tradycji konstytucyjnej za prawomocny 

środek zagwarantowania, że parlamenty są 

zdolne do funkcjonowania; 

Q. mając na uwadze, że w odniesieniu do 

wyborów europejskich istniejące 

europejskie przepisy wyborcze 

umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 

progu na poziomie do 5% oddanych 

głosów oraz że 15 państw członkowskich 

wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 

próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 

uwadze, że w mniejszych państwach 

członkowskich, a także w państwach 

członkowskich, które podzieliły swój 

obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 

faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 

jeżeli nie istnieje próg określony prawnie; 

mając na uwadze, że wprowadzenie lub 

zniesienie obowiązkowych progów jest 

uznane w tradycji konstytucyjnej za 

prawomocny środek zagwarantowania, że 

parlamenty są zdolne do funkcjonowania; 

Or. en 
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 Fa. mając na uwadze, że zasada 

zapewnienia równych szans partiom 

politycznym wymaga, by każdej partii 

zapewnić zasadniczo te same możliwości w 

całym procesie wyborczym, a w 

konsekwencji równe szanse w 

przydzielaniu mandatów, a także mając na 

uwadze, że w obecnych okolicznościach 

wszelkie klauzule stanowiące przeszkodę 

na szczeblu Unii w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego mogą stanowić 

naruszenie zasad równych wyborów i 

zapewnienia równych szans partiom 

politycznym; 

Or. en 

 


