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21.10.2015 A8-0286/36 

Poprawka  36 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że coraz niższa 

frekwencja w wyborach europejskich, w 

szczególności wśród najmłodszych 

wyborców, oraz rosnący brak 

zainteresowania obywateli problematyką 

europejską stanowią zagrożenie dla 

przyszłości Europy, w związku z czym 

należy pilnie przyjąć propozycje, które 

przyczynią się do ożywienia demokracji 

europejskiej; 

E. mając na uwadze, że coraz niższa 

frekwencja w wyborach europejskich, w 

szczególności wśród najmłodszych 

wyborców, oraz rosnący brak 

zainteresowania obywateli tymi wyborami 

stanowią bezpośrednią konsekwencję 

dużego deficytu demokratycznego, który 

pierwotnie stanowił impuls do utworzenia 

UE, w związku z czym należy – jako 

minimum – przeprowadzić głębokie 

reformy Traktatów, które pozwolą 

przywrócić demokratyczną kontrolę nad 

instytucjami UE i zwrócić suwerenność 

narodom, regionom i obywatelom Europy; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/37 

Poprawka  37 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw L 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

L. mając na uwadze, że pomimo tych 

reform wybory europejskie wciąż są 

regulowane głównie przez przepisy 

krajowe, kampanie wyborcze nadal mają 

charakter krajowy, a europejskie partie 

polityczne nie mogą w wystarczający 

sposób wypełniać swojego mandatu 

konstytucyjnego i przyczyniać się „do 

kształtowania europejskiej świadomości 

politycznej i wyrażania woli obywateli 

Unii” zgodnie z wymogiem art. 10 ust. 4 

TUE; 

L. mając na uwadze, że wybory 

europejskie muszą być regulowane przez 

przepisy krajowe; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Poprawka  38 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 

ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 

przyznając Parlamentowi Europejskiemu 

prawo wyboru przewodniczącego Komisji 

Europejskiej
14

 zamiast zwykłego 

wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 

wybory europejskie w 2014 r. stworzyły 

ważny precedens w tym względzie i 

pokazały, iż nominowanie czołowych 

kandydatów zwiększa zainteresowanie 

obywateli wyborami europejskimi; 

 

U. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 

ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 

przyznając Parlamentowi Europejskiemu 

prawo wyboru przewodniczącego Komisji 

Europejskiej
14

 zamiast zwykłego 

wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 

wybory europejskie w 2014 r. stworzyły 

precedens w tym względzie i pokazały, iż 

nominowanie czołowych kandydatów nie 

zwiększa zainteresowania obywateli 

wyborami europejskimi, jeśli za miarę tego 

zainteresowania przyjąć frekwencję; 

__________________ __________________ 

14
 Art. 17 ust. 7 TUE. 

14
 Art. 17 ust. 7 TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Poprawka  39 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw V 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

V. mając na uwadze, że nominowanie 

głównych kandydatów na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Europejskiej 

stanowi połączenie między głosowaniem 

na poziomie krajowym a kontekstem 

europejskim oraz umożliwia obywatelom 

Unii dokonywanie świadomych wyborów 

spośród alternatywnych programów 

politycznych; mając na uwadze, że 

wyznaczanie głównych kandydatów z 

użyciem otwartej i przejrzystej procedury 

zwiększa demokratyczną legitymację i 

umacnia odpowiedzialność; 

V. mając na uwadze, że nominowanie 

głównych kandydatów na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Europejskiej 

praktykowane przez niektóre europejskie 

partie polityczne w wyborach europejskich 

w 2014 r. stanowi arbitralną procedurę 

nieusankcjonowaną w Traktatach, 

ponieważ Przewodniczący Komisji nie 

pochodzi z bezpośrednich wyborów, lecz 

jest wybierany pośrednio przez Parlament 

Europejski
1a

; 

 __________________ 

 
1a 

Art. 17 ust. 7 TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Poprawka  40 

Gerolf Annemans 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma ordynacji wyborczej w UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw W 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

W. mając na uwadze, że procedura 

nominacji i wyboru głównych kandydatów 

na to stanowisko jest silnym przejawem 

europejskiej demokracji; mając ponadto 

na uwadze, że powinna ona być integralną 

częścią kampanii wyborczych; 

W. mając na uwadze, że procedura 

nominacji i wyboru głównych kandydatów 

na to stanowisko nie wnosi żadnej 

wartości dodanej w kontekście 

sprawowania suwerennej władzy przez 

obywateli, a wręcz przeciwnie – została 

ustanowiona, by wprowadzać obywateli w 

błąd co do ich faktycznej władzy w 

zakresie demokratycznej kontroli 

instytucji UE; powinna ona zatem zostać 

zakazana w kampaniach wyborczych; 

Or. en 

 

 


