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Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że europejskie partie 

polityczne mają największą możliwość 

przyczyniania się „do kształtowania 

europejskiej świadomości politycznej”, w 

związku z czym powinny odgrywać 

większą rolę w kampaniach wyborczych do 

Parlamentu, tak aby poprawić widoczność 

tych wyborów i wykazać związek pomiędzy 

głosowaniem na daną partię krajową a 

jego wpływem na liczebność europejskiej 

grupy politycznej w Parlamencie 

Europejskim; 

M. mając na uwadze, że europejskie partie 

polityczne praktycznie nie są znane 

wyborcom i dlatego nie są wystarczająco 

zrozumiane, aby przyczyniać się „do 

kształtowania europejskiej świadomości 

politycznej”, w związku z czym nie mogą 

w prawowity sposób odgrywać większej 

roli w kampaniach wyborczych do 

Parlamentu; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 

ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 

przyznając Parlamentowi Europejskiemu 
prawo wyboru przewodniczącego Komisji 

Europejskiej 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 przyjmując na 

siebie prawo wyboru Przewodniczącego 

Komisji Europejskiej, Parlament 

Europejski niewłaściwie zastosował 

Traktat z Lizbony pomimo jego 

ratyfikacji; mając na uwadze, że 

frekwencja w wyborach w 2014 r. była 

najniższa z odnotowanych i ukazuje brak 

legitymacji w procedurze nominacji i 

wyboru Przewodniczącego Komisji; 

__________________ __________________ 

14
 Art. 17 ust. 7 TUE. 

14
 Art. 17 ust. 7 TUE. 
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Projekt rezolucji Poprawka 

2. proponuje poprawę widoczności 

europejskich partii politycznych poprzez 

umieszczenie ich nazw i znaków 

graficznych na kartach do głosowania, a 

także zaleca, aby figurowały one również 

w telewizyjnych i radiowych audycjach 

wyborczych, na plakatach i innych 

materiałach wykorzystywanych w 

europejskich kampaniach wyborczych, 

zwłaszcza w manifestach partii krajowych, 

ponieważ dzięki tym środkom wybory 

europejskie stałyby się bardziej 

przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 

zostałby usprawniony dzięki temu, że 

obywatele będą mogli jasno zrozumieć 

wpływ oddawanych przez siebie głosów na 

zdolność wywierania wpływu politycznego 

przez europejskie partie polityczne oraz 

formowania grup politycznych w 

Parlamencie Europejskim; 

2. uznaje prawo krajowych partii 

politycznych do umieszczenia nazw i 

znaków graficznych europejskich partii 

politycznych na plakatach i innych 

materiałach wykorzystywanych w 

europejskich kampaniach wyborczych; 

Or. en 

 

 


