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LV Vienoti daudzveidībā LV 

1.2.2018 A8-0007/19 

Grozījums Nr.  19 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Eiropas Parlamenta sastāvs 

2017/2054(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā savā 2015. gada 11. 

novembra priekšlikumā Padomes 

lēmumam, ar ko pieņem noteikumus par 

grozījumu veikšanu Aktā par Eiropas 

Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās 

vispārējās vēlēšanās, Eiropas Parlaments 

izklāstīja savu nostāju par vienota 

vēlēšanu apgabala izveidi, kura kandidātu 

sarakstu augšgalā ir katras politiskās 

saimes kandidāts Komisijas priekšsēdētāja 

amatam; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

1.2.2018 A8-0007/20 

Grozījums Nr.  20 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Eiropas Parlamenta sastāvs 

2017/2054(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā šāda vēlēšanu apgabala 

izveidošana nostiprinātu Eiropas 

pilsonības jēdzienu un stiprinātu Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu Eiropas dimensiju; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

1.2.2018 A8-0007/21 

Grozījums Nr.  21 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Eiropas Parlamenta sastāvs 

2017/2054(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā ne tikai saraksti, ko iesniedz 

Eiropas politiskās partijas, būtu 

pieņemami kā transnacionāli saraksti 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām kopējā 

vēlēšanu apgabalā, bet arī saraksti, ko 

iesniedz valstu politiskās partijas vai 

kustības, kas nav saistītas ar kādu Eiropas 

politisko partiju un kas atbilst iepriekš 

noteiktiem Eiropas kritērijiem; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

1.2.2018 A8-0007/22 

Grozījums Nr.  22 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Eiropas Parlamenta sastāvs 

2017/2054(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzsver, ka deputātu vietu 

atbrīvošanās pēc Apvienotās Karalistes 

izstāšanās no Eiropas Savienības atvieglos 

jauna vietu sadalījuma pieņemšanu Eiropas 

Parlamentā, kas atbildīs degresīvās 

proporcionalitātes principam; turklāt 

uzsver, ka ierosinātais jaunais vietu 

piešķīrums ļaus samazināt Parlamenta 

lielumu; norāda, ka pietiks izmantot tikai 

daļu no deputātu vietām, kas atbrīvosies 

līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos, lai 

nodrošinātu, ka deputātu vietas nezaudē 

neviena dalībvalsts un vienlaikus ir 

iespējams piešķirt ievērojamu skaitu vietu 

vienotajam vēlēšanu apgabalam; 

7. uzsver, ka deputātu vietu 

atbrīvošanās pēc Apvienotās Karalistes 

izstāšanās no Eiropas Savienības atvieglos 

jauna vietu sadalījuma pieņemšanu Eiropas 

Parlamentā, kas atbildīs degresīvās 

proporcionalitātes principam; turklāt 

uzsver, ka ierosinātais jaunais vietu 

piešķīrums ļaus samazināt Parlamenta 

lielumu; norāda, ka pietiks izmantot tikai 

daļu no deputātu vietām, kas atbrīvosies 

līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos, lai 

nodrošinātu, ka deputātu vietas nezaudē 

neviena dalībvalsts; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

1.2.2018 A8-0007/23 

Grozījums Nr.  23 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Eiropas Parlamenta sastāvs 

2017/2054(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver, ka Parlamenta lieluma 

samazināšana varētu atstāt noteiktu vietu 

skaitu, lai ņemtu vērā iespējamu turpmāku 

Eiropas Savienības paplašināšanos un 

deputātu ievēlēšanu no transnacionāliem 

sarakstiem vienotajā vēlēšanu apgabalā; 

8. uzsver, ka Parlamenta lieluma 

samazināšana varētu atstāt noteiktu vietu 

skaitu, lai ņemtu vērā iespējamu turpmāku 

Eiropas Savienības paplašināšanos; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

1.2.2018 A8-0007/24 

Grozījums Nr.  24 

György Schöpflin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Eiropas Parlamenta sastāvs 

2017/2054(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzsver, ka, pārskatot Aktu par 

Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu 

vispārējās tiešās vēlēšanās, tiek izveidots 

juridiskais pamats, lai izveidotu vienotu 

vēlēšanu apgabalu; 

svītrots 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

1.2.2018 A8-0007/25 

Grozījums Nr.  25 

Rainer Wieland 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Eiropas Parlamenta sastāvs 

2017/2054(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. uzskata, ka ierosinātais sadalījums, 

pamatojoties uz Līgumu principiem, 

nodrošina stabilu pamatu metodei, lai 

noteiktu vietu sadali nākotnē, ievērojot 

LES 14. pantā noteiktos kritērijus, jo īpaši 

degresīvās proporcionalitātes principu, kā 

arī tas ir taisnīgs, pārredzams, objektīvs, 

atbilstošs jaunākajām demogrāfiskajām 

pārmaiņām un ir saprotams Eiropas 

pilsoņiem; 

14. uzskata, ka ierosinātais sadalījums, 

pamatojoties uz Līgumu principiem, 

nodrošina stabilu pamatu metodei, lai 

noteiktu vietu sadali nākotnē, ievērojot 

LES 14. pantā noteiktos kritērijus, jo īpaši 

degresīvās proporcionalitātes principu, kā 

arī tas ir taisnīgs, pārredzams, objektīvs, 

atbilstošs jaunākajām demogrāfiskajām 

pārmaiņām un ir saprotams Eiropas 

pilsoņiem; uzsver, ka var gadīties, ka 

turpmākajās sadalēs dalībvalstis zaudē 

deputātu vietas, ciktāl vietu sadalījumam 

ir arī jāatspoguļo izmaiņas dalībvalstu 

iedzīvotāju sastāvā; 

Or. en 

 


