
 

AM\1144837SL.docx  PE614.378v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

1.2.2018 A8-0007/19 

Predlog spremembe  19 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je Evropski parlament dne 

11. novembra 2015 v predlogu sklepa 

Sveta o sprejetju določb, ki spreminjajo 

Akt o volitvah poslancev Evropskega 

parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami, izrazil stališče o oblikovanju 

enotnega volilnega okrožja, v katerem bi 

bili nosilci volilnih list kandidati 

političnih skupin za mesto predsednika 

Komisije; 

črtano 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/20 

Predlog spremembe  20 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker bi uvedba te volilne enote 

okrepila pojem evropskega državljanstva 

in evropski značaj volitev v Evropski 

parlament; 

črtano 

Or. en 



 

AM\1144837SL.docx  PE614.378v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

1.2.2018 A8-0007/21 

Predlog spremembe  21 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker v enotnem volilnem okrožju 

kot nadnacionalne liste za evropske 

volitve ne bi smele biti dopustne le liste, ki 

jih predložijo uveljavljene evropske 

politične stranke, temveč tudi liste, ki jih 

predložijo nacionalne politične stranke in 

gibanja, ki niso pridruženi nobeni 

evropski politični stranki, vendar 

izpolnjujejo vnaprej določena evropska 

merila; 

črtano 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/22 

Predlog spremembe  22 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da bodo sedeži, ki se 

bodo sprostili po izstopu Združenega 

kraljestva iz Evropske unije, olajšali 

sprejetje novega sistema razdelitve v 

Parlamentu, s katerim se bo uveljavilo 

načelo upadajoče proporcionalnosti; 

poudarja, da bi predlagana nova razdelitev 

omogočila, da se velikost Parlamenta 

zmanjša; ugotavlja, da bi uporaba le dela 

sedežev, ki jih bo sprostilo Združeno 

kraljestvo, omogočila, da nobena država 

članica ne bi izgubila sedeža ter da bi se 

številni sedeži dodelili enotni volilni enoti; 

7. poudarja, da bodo sedeži, ki se 

bodo sprostili po izstopu Združenega 

kraljestva iz Evropske unije, olajšali 

sprejetje novega sistema razdelitve v 

Parlamentu, s katerim se bo uveljavilo 

načelo upadajoče proporcionalnosti; 

poudarja, da bi predlagana nova razdelitev 

omogočila, da se velikost Parlamenta 

zmanjša; ugotavlja, da bi uporaba le dela 

sedežev, ki jih bo sprostilo Združeno 

kraljestvo, omogočila, da nobena država 

članica ne bi izgubila sedeža; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/23 

Predlog spremembe  23 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da bi z zmanjšanjem 

velikosti Parlamenta ostalo kar nekaj 

sedežev za morebitne prihodnje širitve 

Evropske unije in poslance, izvoljene na 

nadnacionalnih listah v enotnem volilnem 

okrožju; 

8. poudarja, da bi z zmanjšanjem 

velikosti Parlamenta ostalo kar nekaj 

sedežev za morebitne prihodnje širitve 

Evropske unije; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/24 

Predlog spremembe  24 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da bo reforma Akta o 

volitvah poslancev Evropskega 

parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami ustvarila pravno podlago za 

oblikovanje enotnega volilnega okrožja; 

črtano 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/25 

Predlog spremembe  25 

Rainer Wieland 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. meni, da predlagana razdelitev, ki 

temelji na načelih iz Pogodb, ustvarja trdne 

temelje za prihodnjo metodo dodelitve 

sedežev, ki bo upoštevala merila iz 

člena 14 PEU, zlasti načelo upadajoče 

proporcionalnosti, in je poštena, pregledna, 

objektivna, v skladu z najsodobnejšimi 

demografskimi premiki in razumljiva za 

evropske državljane; 

14. meni, da predlagana razdelitev, ki 

temelji na načelih iz Pogodb, ustvarja trdne 

temelje za prihodnjo metodo dodelitve 

sedežev, ki bo upoštevala merila iz 

člena 14 PEU, zlasti načelo upadajoče 

proporcionalnosti, in je poštena, pregledna, 

objektivna, v skladu z najsodobnejšimi 

demografskimi premiki in razumljiva za 

evropske državljane; poudarja, da lahko 

države članice sedeže pri prihodnjih 

razdelitvah izgubijo, saj mora poštena 

razdelitev sedežev odražati tudi 

spremembe v številu prebivalstva držav 

članic; 

Or. en 

 


