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1.2.2018 A8-0007/19 

Pakeitimas 19 

György Schöpflin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(G) kadangi savo 2015 m. lapkričio 11 

d. pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo, 

kuriuo priimamos nuostatos, iš dalies 

keičiančios Aktą dėl Europos Parlamento 

narių rinkimų remiantis tiesiogine 

visuotine rinkimų teise, Europos 

Parlamentas išdėstė savo poziciją dėl 

bendros rinkimų apygardos, kurioje 

iškeltų kandidatų sąrašų pirmosiose 

vietose būtų įrašyti kiekvienos 

vadinamosios politinės šeimos kandidatai 

į Komisijos pirmininko pareigas, 

sukūrimo; 

Išbraukta. 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/20 

Pakeitimas 20 

György Schöpflin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(I) kadangi sukūrus tokią rinkimų 

apygardą sustiprėtų Europos pilietybės 

suvokimas ir europinis rinkimų į Europos 

Parlamentą pobūdis; 

Išbraukta. 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/21 

Pakeitimas 21 

György Schöpflin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(J) kadangi per Europos Parlamento 

rinkimus bendroje rinkimų apygardoje 

kaip tarpvalstybiniai sąrašai turėtų būti 

priimtini ne tik Europos politinių partijų 

sudaryti sąrašai, bet ir nacionalinių 

politinių partijų arba judėjimų, 

nesusijusių su Europos politine partija, 

tačiau atitinkančių Europos mastu iš 

anksto nustatytus kriterijus, pateikti 

sąrašai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/22 

Pakeitimas 22 

György Schöpflin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad atsilaisvinus vietoms, 

kai Jungtinė Karalystė išstos iš Europos 

Sąjungos, bus lengviau patvirtinti naują 

vietų paskirstymo Parlamente sistemą, 

atitinkančią proporcingo narių skaičiaus 

mažinimo principą; be to, pabrėžia, kad 

taikant siūlomą naują vietų paskirstymo 

sistemą bus galima sumažinti Parlamento 

narių skaičių; pažymi, kad net ir dalies 

Jungtinės Karalystės atlaisvintų vietų 

pakanka užtikrinti, kad jokia valstybė narė 

neprarastų vietų ir kad būtų galima 

nemažai vietų skirti bendrai rinkimų 

apygardai; 

7. pabrėžia, kad atsilaisvinus vietoms, 

kai Jungtinė Karalystė išstos iš Europos 

Sąjungos, bus lengviau patvirtinti naują 

vietų paskirstymo Parlamente sistemą, 

atitinkančią proporcingo narių skaičiaus 

mažinimo principą; be to, pabrėžia, kad 

taikant siūlomą naują vietų paskirstymo 

sistemą bus galima sumažinti Parlamento 

narių skaičių; pažymi, kad net ir dalies 

Jungtinės Karalystės atlaisvintų vietų 

pakanka užtikrinti, kad jokia valstybė narė 

neprarastų vietų; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/23 

Pakeitimas 23 

György Schöpflin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pabrėžia, kad sumažinus 

Parlamento narų skaičių lieka nemažai 

vietų, kurios gali būti panaudotos 

prisitaikant prie galimų Europos Sąjungos 

plėtros etapų ateityje ir renkant 

Parlamento narius pagal tarpvalstybinius 

sąrašus bendroje rinkimų apygardoje; 

8. pabrėžia, kad sumažinus 

Parlamento narų skaičių lieka nemažai 

vietų, kurios gali būti panaudotos 

prisitaikant prie galimų Europos Sąjungos 

plėtros etapų ateityje; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/24 

Pakeitimas 24 

György Schöpflin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. pabrėžia, kad atlikus Akto dėl 

Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų 

teise peržiūrą turi būti nustatytas teisinis 

pagrindas bendrai rinkimų apygardai 

sukurti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/25 

Pakeitimas 25 

Rainer Wieland 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. mano, kad siūlomas paskirstymas, 

grindžiamas Sutarčių principais, yra tvirtas 

pagrindas siekiant nustatyti metodą, pagal 

kurį vietos būtų paskirstomos ateityje, 

laikantis ES sutarties 14 straipsnyje 

nustatytų kriterijų, visų pirma proporcingo 

narių skaičiaus mažinimo principo, taip pat 

užtikrinant, kad toks paskirstymas būtų 

atliekamas teisingai, skaidriai ir 

objektyviai, atsižvelgiant į naujausius 

demografinius pokyčius, ir kad jis būtų 

suprantamas Sąjungos piliečiams; 

14. mano, kad siūlomas paskirstymas, 

grindžiamas Sutarčių principais, yra tvirtas 

pagrindas siekiant nustatyti metodą, pagal 

kurį vietos būtų paskirstomos ateityje, 

laikantis ES sutarties 14 straipsnyje 

nustatytų kriterijų, visų pirma proporcingo 

narių skaičiaus mažinimo principo, taip pat 

užtikrinant, kad toks paskirstymas būtų 

atliekamas teisingai, skaidriai ir 

objektyviai, atsižvelgiant į naujausius 

demografinius pokyčius, ir kad jis būtų 

suprantamas Sąjungos piliečiams; 

pabrėžia, kad skirstant vietas ateityje 

valstybės narės gali prarasti vietų, nes 

sąžiningai paskirstant vietas taip pat 

būtina atsižvelgti į valstybių narių 

gyventojų skaičiaus pokyčius; 

Or. en 

 

 


