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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

1.2.2018 A8-0007/19 

Poprawka  19 

György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że we wniosku z 

dnia 11 listopada 2015 r. dotyczącym 

decyzji Rady w sprawie przyjęcia 

postanowień zmieniających Akt dotyczący 

wyborów przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich Parlament Europejski 

przedstawił swoje stanowisko dotyczące 

utworzenia wspólnego okręgu 

wyborczego, w którym na pierwszym 

miejscu list znalazłyby się nazwiska 

kandydatów każdego z ugrupowań 

politycznych na urząd Przewodniczącego 

Komisji; 

skreśla się 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

1.2.2018 A8-0007/20 

Poprawka  20 

György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że utworzenie 

takiego okręgu wyborczego umocniłoby 

pojęcie obywatelstwa europejskiego i 

nadałoby wyborom do Parlamentu 

Europejskiego bardziej europejski 

charakter; 

skreśla się 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

1.2.2018 A8-0007/21 

Poprawka  21 

György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że we wspólnym 

okręgu wyborczym powinny być 

dopuszczalne jako listy ponadnarodowe w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego 

nie tylko listy przedstawione przez 

europejskie partie polityczne, ale także 

listy przedstawione przez krajowe partie 

polityczne lub ruchy nie powiązane z 

żadną europejską partią polityczną zgodne 

z ustalonymi kryteriami europejskimi; 

skreśla się 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

1.2.2018 A8-0007/22 

Poprawka  22 

György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, że miejsca, które zostaną 

zwolnione przez Zjednoczone Królestwo 

po wystąpieniu z Unii Europejskiej, 

ułatwią przyjęcie nowego podziału miejsc 

w Parlamencie, zgodnego z zasadą 

degresywnej proporcjonalności; podkreśla 

ponadto, że proponowany nowy podział 

umożliwiłby zmniejszenie rozmiaru 

Parlamentu; zauważa, że niewielki odsetek 

miejsc zwolnionych przez Zjednoczone 

Królestwo byłby wystarczający do 

zagwarantowania, że żadne państwo 

członkowskie nie utraci miejsc, i 

umożliwiłby przeznaczenie znacznej liczby 

mandatów dla wspólnego okręgu 

wyborczego; 

7. podkreśla, że miejsca, które zostaną 

zwolnione przez Zjednoczone Królestwo 

po wystąpieniu z Unii Europejskiej, 

ułatwią przyjęcie nowego podziału miejsc 

w Parlamencie, zgodnego z zasadą 

degresywnej proporcjonalności; podkreśla 

ponadto, że proponowany nowy podział 

umożliwiłby zmniejszenie rozmiaru 

Parlamentu; zauważa, że niewielki odsetek 

miejsc zwolnionych przez Zjednoczone 

Królestwo byłby wystarczający do 

zagwarantowania, że żadne państwo 

członkowskie nie utraci miejsc; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/23 

Poprawka  23 

György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że zmniejszenie 

rozmiaru Parlamentu pozostawiłoby pewną 

liczbę miejsc, aby uwzględnić ewentualne 

przyszłe rozszerzenia Unii Europejskiej i 

przedstawicieli wybranych z list 

ponadnarodowych we wspólnym okręgu 

wyborczym; 

8. podkreśla, że zmniejszenie 

rozmiaru Parlamentu pozostawiłoby pewną 

liczbę miejsc, aby uwzględnić ewentualne 

przyszłe rozszerzenia Unii Europejskiej; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/24 

Poprawka  24 

György Schöpflin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla, że przegląd Aktu 

dotyczącego wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich 

utworzy podstawę prawną do 

ustanowienia wspólnego okręgu 

wyborczego; 

skreśla się 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/25 

Poprawka  25 

Rainer Wieland 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. uważa, że proponowany podział w 

oparciu o zasady zawarte w traktatach 

stanowi solidną podstawę do stworzenia 

metody podziału mandatów w przyszłości 

zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 14 

TUE, w szczególności zasadą degresywnej 

proporcjonalności, jak również jest 

sprawiedliwy, przejrzysty, obiektywny, 

zgodny z najnowszymi trendami 

demograficznymi i zrozumiały dla 

obywateli europejskich; 

14. uważa, że proponowany podział w 

oparciu o zasady zawarte w traktatach 

stanowi solidną podstawę do stworzenia 

metody podziału mandatów w przyszłości 

zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 14 

TUE, w szczególności zasadą degresywnej 

proporcjonalności, jak również jest 

sprawiedliwy, przejrzysty, obiektywny, 

zgodny z najnowszymi trendami 

demograficznymi i zrozumiały dla 

obywateli europejskich; podkreśla, że w 

przyszłości przy podziale mandatów 

państwa członkowskie mogą je tracić, 

ponieważ sprawiedliwy podział musi 

również odzwierciedlać zmiany 

demograficzne w państwach 

członkowskich; 

Or. en 

 


