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21.10.2015 A8-0286/45 

Poprawka  45 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. proponuje, by 25 posłów do 

Parlamentu Europejskiego zostało 

wybranych w okręgu wyborczym 

obejmującym całe terytorium Unii 

Europejskiej, przy założeniu, że 

sporządzone zostaną paneuropejskie listy 

wyborcze złożone z kandydatów 

pochodzących z co najmniej jednej trzeciej 

państw członkowskich, przy czym nie 

więcej niż 25% kandydatów z każdej listy 

będzie mieszkańcami tego samego 

państwa członkowskiego, a w każdej 

grupie pięciu kandydatów znajdą się 

obywatele pięciu różnych państw 

członkowskich; ponadto proponuje, aby 

każdy wyborca miał możliwość oddania 

jednego głosu na listę ogólnounijną, 

dodatkowo w stosunku do głosu na listę 

krajową lub regionalną, oraz aby miejsca 

w ten sposób zdobyte były przydzielane bez 

progu minimalnego zgodnie metodą 

Sainte-Laguë; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Poprawka  46 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. postanawia określić wspólny termin 

wyznaczania głównych kandydatów przez 

europejskie partie polityczne na okres 

12 tygodni przed wyborami europejskimi, 

tak aby umożliwić zaprezentowanie ich 

programów wyborczych, organizację 

debat z udziałem kandydatów oraz 

przeprowadzenie ogólnounijnych 

kampanii wyborczych; uważa, że proces 

wyznaczania głównych kandydatów jest 

istotnym aspektem kampanii wyborczych 

w związku z pośrednim związkiem między 

wynikami w wyborach europejskich 

a wyborem Przewodniczącego Komisji 

zgodnie z postanowieniami Traktatu 

z Lizbony; 

9. proponuje, aby kandydat na stanowisko 

przewodniczącego Komisji był wyznaczany 

wyłącznie przez europejskie partie 

polityczne i europejskich kandydatów 

z zarejestrowaną listą ponadnarodową 

w ogólnounijnym okręgu wyborczym; 

ponadto proponuje, aby ci kandydaci byli 

umieszczani na pierwszym miejscu danej 

listy; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Poprawka  47 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. wskazuje na pośredni związek 

wyników wyborów do Parlamentu 

Europejskiego i wyboru przewodniczącego 

Komisji, zgodnie z Traktatem z Lizbony; 

proponuje w związku z tym, by nowo 

wybrany Parlament wyraził swoją 

preferencję co do kandydata na 

stanowisko przewodniczącego Komisji 

w drodze głosowania na posiedzeniu 

plenarnym; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Poprawka  48 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9b. proponuje, by każdy wyborca miał 

możliwość oddania jednego głosu na listę 

ogólnoeuropejską oraz jednego 

dodatkowego głosu na listę krajową lub 

regionalną; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Poprawka  49 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. uważa, że pożądane jest ustanowienie 

europejskiego organu wyborczego, 

któremu można by powierzyć zadanie 

centralizacji informacji w sprawie 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

nadzorowania przebiegu wyborów oraz 

ułatwiania wymiany informacji między 

państwami członkowskimi; 

22. uważa, że pożądane jest ustanowienie 

europejskiego organu wyborczego, 

któremu można by powierzyć zadanie 

centralizacji informacji w sprawie 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, 

nadzorowania przebiegu wyborów, 

ułatwiania wymiany informacji między 

państwami członkowskimi oraz 

weryfikowania wyników wyborów 

przeprowadzanych z listy 

ogólnoeuropejskiej; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Poprawka  50 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 2 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 2a 

 1. Ustanawia się jeden dodatkowy okręg 

wyborczy obejmujący całe terytorium Unii 

Europejskiej. Ten okręg wyborczy jest 

reprezentowany przez 25 posłów.  

 2. Parlament Europejski i Rada, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, ustanawiają europejski 

organ wyborczy, którego zadaniem będzie 

przeprowadzanie i weryfikacja procesu 

wyborczego w okręgu Unii Europejskiej. 

 3. Ponadnarodowe listy kandydatów 

w wyborach w okręgu wyborczym Unii 

Europejskiej są rejestrowane przez 

europejski organ wyborczy co najmniej 

12 tygodni przed rozpoczęciem wyborów 

do Parlamentu Europejskiego. 

 4. Z zastrzeżeniem art. 3d, listy uznaje się 

za dopuszczalne tylko jeżeli: 

 – składają się z kandydatów 

zamieszkujących w co najmniej jednej 

trzeciej państw członkowskich; 

– nie więcej niż 25% tych kandydatów 

mieszka w tym samym państwie 

członkowskim; 

– każda grupa obejmująca pięciu 

kandydatów jest złożona z obywateli pięciu 

różnych państw członkowskich. 
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5. Każdemu wyborcy przysługują dwa 

głosy, z których jeden można oddać na 

posłów ze swojego państwa 

członkowskiego, a drugi, będący głosem 

dodatkowym, na listę ogólnoeuropejską. 

Miejsca z listy europejskiej przydziela się 

zgodnie z metodą Sainte-Laguë. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Poprawka  51 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 
Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 1a. W odniesieniu do rozdziału mandatów 

z okręgu wyborczego Unii Europejskiej 

nie obowiązuje żaden próg minimalny. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Poprawka  52 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 b (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3b 

 1. Kandydat na stanowisko 

przewodniczącego Komisji jest 

wyznaczany wyłącznie przez europejskie 

partie polityczne i europejskich 

kandydatów z zarejestrowaną listą 

ponadnarodową w ogólnounijnym okręgu 

wyborczym. 

 2. Kandydaci ci są umieszczani na 

pierwszym miejscu odpowiedniej listy 

ponadnarodowej.  

 3. Nowo wybrany Parlament Europejski 

wyraża swoje poparcie dla jednego 

z kandydatów na stanowisko 

przewodniczącego Komisji w drodze 

głosowania na posiedzeniu plenarnym. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Poprawka  53 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

3. Ponadto każde Państwo Członkowskie 

może, w sytuacjach, o których mowa 

w artykule 8, rozszerzyć zasady na 

płaszczyźnie krajowej dotyczące zakazu 

łączenia funkcji. 

3. Ponadto każde państwo członkowskie 

może, w sytuacjach, o których mowa 

w art. 8, rozszerzyć zasady na płaszczyźnie 

krajowej dotyczące zakazu łączenia funkcji 

w odniesieniu do członków wybieranych 

w jednym z jego okręgów wyborczych 

w przypadku posłów wybranych w okręgu 

państwa członkowskiego. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Poprawka  54 

Josep-Maria Terricabras 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Sprawozdanie A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reforma prawa wyborczego UE 

2015/2035(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego, 

którzy, podczas wymienionego 

w artykule 5 okresu 5 lat, przyjmą funkcję 

określoną w ustępie 1, 2 i 3, zostaną 

zastąpieni zgodnie z artykułem 13. 

4. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, 

którzy podczas wymienionego w art. 5 

okresu 5 lat przyjmą funkcję określoną 

w ust. 1, 2 i 3, zostaną zastąpieni zgodnie 

z art. 13a lub art. 13b. 

Or. en 


