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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

1.2.2018 A8-0007/19 

Pozměňovací návrh  19 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že ve svém 

návrhu rozhodnutí Rady ze dne 11. 

listopadu 2015, kterým se mění Akt 

o volbě členů Evropského parlamentu ve 

všeobecných a přímých volbách, Evropský 

parlament předložil své stanovisko 

ohledně zavedení společného volebního 

obvodu, v němž každá skupina 

spřízněných politických stran uvede na 

prvním místě kandidátní listiny svého 

kandidáta na funkci předsedy Evropské 

komise; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

1.2.2018 A8-0007/20 

Pozměňovací návrh  20 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že zavedení 

takového volebního obvodu by posílilo 

pojem evropského občanství a upevnilo 

evropský charakter voleb do Evropského 

parlamentu; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

1.2.2018 A8-0007/21 

Pozměňovací návrh  21 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že přípustné 

jakožto nadnárodní kandidátní listiny pro 

společný volební obvod ve volbách do EP 

by byly nejen kandidátní listiny 

předložené evropskými politickými 

stranami, ale také listiny odpovídající 

předem stanoveným evropským kritériím 

předložené vnitrostátními politickými 

stranami či hnutími, které nejsou členy 

některé z evropských politických stran; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

1.2.2018 A8-0007/22 

Pozměňovací návrh  22 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že místa, která se 

uvolní v důsledku vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie, usnadní přijetí 

nového rozdělení míst v Parlamentu, které 

uplatní zásadu poměrného sestupného 

zastoupení; zdůrazňuje dále, že navrhované 

nové rozdělení by umožnilo snížení počtu 

poslanců EP; konstatuje, že abychom 

zajistili, že žádný členský stát nepřijde 

o poslance, postačuje využít jen malou část 

míst, která uvolní Spojené království, což 

by také umožnilo vyčlenit značný počet 

míst na společný volební obvod; 

7. zdůrazňuje, že místa, která se 

uvolní v důsledku vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie, usnadní přijetí 

nového rozdělení míst v Parlamentu, které 

uplatní zásadu poměrného sestupného 

zastoupení; zdůrazňuje dále, že navrhované 

nové rozdělení by umožnilo snížení počtu 

poslanců EP; konstatuje, že abychom 

zajistili, že žádný členský stát nepřijde 

o poslance, postačuje využít jen malou část 

míst, která uvolní Spojené království; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/23 

Pozměňovací návrh  23 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že snížení počtu 

poslanců EP by umožnilo vyčlenit určitý 

počet míst na potenciální budoucí 

rozšiřování Evropské unie a také na 

poslance zvolené na základě 

nadnárodních kandidátních listin ve 

společném volebním obvodu; 

8. zdůrazňuje, že snížení počtu 

poslanců EP by umožnilo vyčlenit určitý 

počet míst na potenciální budoucí 

rozšiřování Evropské unie; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

1.2.2018 A8-0007/24 

Pozměňovací návrh  24 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že revize Aktu o volbě 

členů Evropského parlamentu ve 

všeobecných a přímých volbách vytvoří 

právní základ pro zavedení společného 

volebního obvodu; 

vypouští se 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/25 

Pozměňovací návrh  25 

Rainer Wieland 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že navrhované 

rozdělení založené na zásadách Smluv 

představuje kvalitní základ pro 

vypracování metody umožňující vymezit 

rozdělení míst do budoucna za dodržení 

kritérií článku 14 SEU, zejména zásady 

poměrného sestupného zastoupení, 

a současně je spravedlivé, transparentní, 

objektivní, odpovídající aktuálním 

demografickým trendům a srozumitelné 

pro evropské občany; 

14. je přesvědčen, že navrhované 

rozdělení založené na zásadách Smluv 

představuje kvalitní základ pro 

vypracování metody umožňující vymezit 

rozdělení míst do budoucna za dodržení 

kritérií článku 14 SEU, zejména zásady 

poměrného sestupného zastoupení, 

a současně je spravedlivé, transparentní, 

objektivní, odpovídající aktuálním 

demografickým trendům a srozumitelné 

pro evropské občany; zdůrazňuje, že 

členské státy by při rozdělování míst 

v budoucnu mohly o místa skutečně přijít, 

neboť spravedlivé rozdělení míst musí 

zohledňovat také změny v počtu obyvatel 

členských států; 

Or. en 

 


