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BG Единство в многообразието BG 

1.2.2018 A8-0007/30 

Изменение  30 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че в своето 

предложение  за решение на Съвета от 

11 ноември 2015 г. за приемане на 

разпоредбите за изменение на Акта за 

избирането на членове на Европейския 

парламент чрез всеобщи преки избори 

Европейският парламент излага своята 

позиция относно установяването на 

съвместен избирателен район, в който 

кандидатските листи се оглавяват 

от  кандидата на всяко политическо 

семейство за поста председател на 

Комисията; 

Ж. като има предвид, че в своето 

предложение  за решение на Съвета от 

11 ноември 2015 г. за приемане на 

разпоредбите за изменение на Акта за 

избирането на членове на Европейския 

парламент чрез всеобщи преки избори 

Европейският парламент излага своята 

позиция относно установяването на 

съвместен избирателен район; като 

има предвид, че за да се гарантира 

неговата легитимност, 

Европейският парламент следва да 

бъде съставен само от  членове, 

които са избрани и представляват 

гражданите на държавите членки; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

1.2.2018 A8-0007/31 

Изменение  31 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 
Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че няколко 

държави членки наскоро се обявиха в 

подкрепа за установяването на 

съвместен избирателен район, считано 

от изборите за Европейски 

парламент през 2019 г.; като има 

предвид, че за установяването на 

съвместен избирателен район е 

необходимо изменение на Акта за 

избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори, което да бъде прието 

най-малко една година преди 

европейските избори, както е 

предвидено в Кодекса на добрите 

изборни практики на Венецианската 

комисия; 

З. като има предвид, че няколко 

държави членки наскоро изразиха 

загриженост относно установяването 

на съвместен избирателен район; като 

има предвид, че изявлението относно 

бъдещето на Европа, направено от 

Вишеградската група на 26 януари 

2018 г., показа, че няма мандат  за 

създаване на съвместен избирателен 

район, обхващащ всички държави 

членки; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/32 

Изменение  32 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 
Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че няколко 

държави членки наскоро се обявиха в 

подкрепа за установяването на 

съвместен избирателен район, считано 

от изборите за Европейски 

парламент през 2019 г.; като има 

предвид, че за създаването на 

съвместен избирателен район е 

необходимо изменение на Акта за 

избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори, което да бъде прието 

най-малко една година преди 

европейските избори, както е 

предвидено в Кодекса на добрите 

изборни практики на Венецианската 

комисия; 

З. като има предвид, че няколко 

държави членки не одобряват 

установяването на съвместен 

избирателен район; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/33 

Изменение  33 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 
Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че 

въвеждането на такъв избирателен 

район ще допринесе за укрепването на 

представата за европейско 

гражданство и ще засили европейския 

характер на изборите за Европейски 

парламент; 

И. като има предвид, че такъв 

избирателен район не съществува 

дори във федералните държави по 

света, че въвеждането му ще породи 

сериозна загриженост относно 

легитимността и отчетността на 

членове, избрани с такива 

транснационални листи, в 

отсъствието на единен, отделен от 

нациите, европейски демос,  ще засили 

усещането за  система за кооптиране 

на елита на ЕС, и ще накара 

гражданите да се чувстват още по-

отдалечени и да изпитват още по-

голямо недоверие към Съюза; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/34 

Изменение  34 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че на 

европейските избори в съвместния 

избирателен район следва да са 

допустими като транснационални не 

само  избирателните листи, 

представени от  европейските 

политически партии, но и 

избирателни листи, представени от 

национални политически партии или 

движения, които не принадлежат 

към европейска политическа партия и 

които отговарят на предварително 

установените европейски критерии; 

заличава се 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/35 

Изменение  35 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 
Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че местата, които ще 

бъдат освободени от Обединеното 

кралство при оттеглянето му от 

Европейския съюз ще улеснят 

приемането на ново разпределение на 

местата в Парламента, при което ще се 

прилага принципът на регресивната 

пропорционалност; освен това 

подчертава, че предложеното ново 

разпределение ще даде възможност за 

намаляване на общия брой на членовете 

на Парламента; отбелязва, че 

използването на само една малка 

част от местата, освободени от 

Обединеното кралство, е 

достатъчно, за да се гарантира, че 

няма да има загуба на места за никоя 

държава членка и ще направи 

възможно разпределянето на 

значителен брой места на 

съвместния избирателен район; 

7. подчертава, че местата, които ще 

бъдат освободени от Обединеното 

кралство при оттеглянето му от 

Европейския съюз ще улеснят 

приемането на ново разпределение на 

местата в Парламента, при което ще се 

прилага принципът на регресивната 

пропорционалност; освен това 

подчертава, че предложеното ново 

разпределение ще даде възможност за 

намаляване на общия брой на членовете 

на Парламента; 

Or. en 



 

AM\1144836BG.docx  PE614.378v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

1.2.2018 A8-0007/36 

Изменение  36 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 
Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че намаляването на 

общия брой на членовете на ЕП ще 

освободи места за нуждите на 

евентуални бъдещи разширявания на 

Европейския съюз и за членовете, 

избирани от транснационални 

избирателни листи в съвместен 

избирателен район; 

8. подчертава, че намаляването на 

общия брой на членовете на ЕП ще 

освободи места за нуждите на 

евентуални бъдещи разширявания на 

Европейския съюз; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/37 

Изменение  37 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 
Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава, че преразглеждането 

на Акта за избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори ще предостави правно 

основание за установяването на 

съвместен избирателен район; 

13. подчертава, че при 

преразглеждането на Акта за избирането 

на членове на Европейския парламент 

чрез всеобщи преки избори няма да 

бъде предоставено правно основание за 

установяването на съвместен 

избирателен район, тъй като 

политическите условия не са 

изпълнени; 

Or. en 

 


