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31.1.2018 A8-0007/26 

Pozměňovací návrh  26 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – bod odůvodnění 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(3) Vhodný právní základ pro 

společný volební obvod pokrývající celé 

území Evropské unie musí být stanoven 

rozhodnutím Rady přijímajícím 

ustanovení pozměňující Akt o volbě členů 

Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách, které v souladu s čl. 

223 odst. 1 Smlouvy o fungování 

Evropské unie stanoví konkrétní 

parametry pro zřízení takového 

společného volebního obvodu; 

vypouští se 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/27 

Pozměňovací návrh  27 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – čl. 4 – odst. 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Po vstupu příslušného právního základu 

pro nadnárodní kandidátní listiny v 

platnost se zřídí společný volební obvod 

zahrnující celé území Unie. Konkrétní 

parametry takového společného volebního 

obvodu stanoví rozhodnutí Rady, kterým 

se přijímají ustanovení pozměňující Akt o 

volbě členů Evropského parlamentu ve 

všeobecných a přímých volbách. 

vypouští se 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/28 

Pozměňovací návrh  28 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – čl. 4 – odst. 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Bude-li však Spojené království doposud 

členským státem Unie na počátku 

volebního období 2019–2024 a budou-li 

někteří zástupci v Evropském parlamentu 

zvolení na nadnárodních kandidátních 

listinách, tito zástupci se ujmou funkce 

teprve v okamžiku, kdy vystoupení 

Spojeného království z Unie nabude 

právního účinku. 

vypouští se 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/29 

Pozměňovací návrh  29 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

Pedro Silva Pereira 
za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Příloha – čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Zástupci v Evropském parlamentu, kteří 

zaplní dodatečná místa, jež vzniknou v 

důsledku rozdílu mezi počtem míst 

přidělených tomuto členskému státu v 

prvním a v druhém pododstavci tohoto 

odstavce, se své funkce v Parlamentu 

ujmou současně. 

Všichni zástupci v Evropském parlamentu, 

kteří zaplní dodatečná místa, jež vzniknou 

v důsledku rozdílu mezi počtem míst 

přidělených tomuto členskému státu v 

prvním a v druhém pododstavci tohoto 

odstavce, se své funkce v Parlamentu 

ujmou současně. 

Or. en 

 

 


