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1.2.2018 A8-0007/30 

Pozměňovací návrh  30 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že ve svém 

návrhu rozhodnutí Rady ze dne 11. 

listopadu 2015, kterým se mění Akt 

o volbě členů Evropského parlamentu ve 

všeobecných a přímých volbách, Evropský 

parlament předložil své stanovisko ohledně 

zavedení společného volebního obvodu, 

v němž každá skupina spřízněných 

politických stran uvede na prvním místě 

kandidátní listiny svého kandidáta na 

funkci předsedy Evropské komise; 

G. vzhledem k tomu, že ve svém 

návrhu rozhodnutí Rady ze dne 11. 

listopadu 2015, kterým se mění Akt 

o volbě členů Evropského parlamentu ve 

všeobecných a přímých volbách, Evropský 

parlament předložil své stanovisko ohledně 

zavedení společného volebního obvodu; 

vhledem k tomu, že aby zajistil svou 

legitimnost, by Evropský parlament měl 

nicméně mít jen zvolené poslance, kteří 

zastupují občany členských států; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/31 

Pozměňovací návrh  31 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že několik 

členských států nedávno vyjádřilo podporu 

zavedení společného volebního obvodu 

počínaje volbami do EP v roce 2019; 

vzhledem k tomu, že podmínkou pro 

zavedení společného volebního obvodu je 

změna Aktu o volbě členů Evropského 

parlamentu ve všeobecných a přímých 

volbách, která by měla být přijata 

nejpozději jeden rok před datem konání 

voleb do EP, jak stanoví kodex 

osvědčených postupů ve volebních 

záležitostech Benátské komise; 

H. vzhledem k tomu, že několik 

členských států nedávno vyjádřilo 

znepokojení, pokud jde o zavedení 

společného volebního obvodu; vzhledem k 

tomu, že prohlášení o budoucnosti 

Evropy, jež učinily země Visegrádské 

skupiny dne 26. ledna 2018, prokázalo, 

že neexistuje mandát pro zavedení 

společného volebního obvodu ve všech 

členských státech; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/32 

Pozměňovací návrh  32 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že několik 

členských států nedávno vyjádřilo podporu 

zavedení společného volebního obvodu 

počínaje volbami do EP v roce 2019; 

vzhledem k tomu, že podmínkou pro 

zavedení společného volebního obvodu je 

změna Aktu o volbě členů Evropského 

parlamentu ve všeobecných a přímých 

volbách, která by měla být přijata 

nejpozději jeden rok před datem konání 

voleb do EP, jak stanoví kodex 

osvědčených postupů ve volebních 

záležitostech Benátské komise; 

H. vzhledem k tomu, že několik 

členských států nesouhlasí se zavedením 

společného volebního obvodu; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/33 

Pozměňovací návrh  33 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že zavedení 

takového volebního obvodu by posílilo 

pojem evropského občanství a upevnilo 

evropský charakter voleb do Evropského 

parlamentu; 

I. vzhledem k tomu, že zavedení 

takového volebního obvodu, který ani 

neexistuje ve federálních státech po celém 

světě, by vedlo k vážným obavám, pokud 

jde o legitimnost a odpovědnost poslanců 

zvolených z těchto nadnárodních 

volebních seznamů při absenci 

„jednotného evropského lidu“ odděleně 

od národů, posílilo vnímání  elitářského 

systému kooptace v EU a způsobilo by, že 

se občané budou cítit ještě vzdálenější od 

Unie a nedůvěřivější vůči ní;  

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/34 

Pozměňovací návrh  34 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že přípustné 

jakožto nadnárodní kandidátní listiny pro 

společný volební obvod ve volbách do EP 

by byly nejen kandidátní listiny 

předložené evropskými politickými 

stranami, ale také listiny odpovídající 

předem stanoveným evropským kritériím 

předložené vnitrostátními politickými 

stranami či hnutími, které nejsou členy 

některé z evropských politických stran; 

vypouští se 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/35 

Pozměňovací návrh  35 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že místa, která se 

uvolní v důsledku vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie, usnadní přijetí 

nového rozdělení míst v Parlamentu, které 

uplatní zásadu poměrného sestupného 

zastoupení; zdůrazňuje dále, že navrhované 

nové rozdělení by umožnilo snížení počtu 

poslanců EP; konstatuje, že abychom 

zajistili, že žádný členský stát nepřijde o 

poslance, postačuje využít jen malou část 

míst, která uvolní Spojené království, což 

by také umožnilo vyčlenit značný počet 

míst na společný volební obvod; 

7. zdůrazňuje, že místa, která se 

uvolní v důsledku vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie, usnadní přijetí 

nového rozdělení míst v Parlamentu, které 

uplatní zásadu poměrného sestupného 

zastoupení; zdůrazňuje dále, že navrhované 

nové rozdělení by umožnilo snížení počtu 

poslanců EP; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/36 

Pozměňovací návrh  36 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že snížení počtu 

poslanců EP by umožnilo vyčlenit určitý 

počet míst na potenciální budoucí 

rozšiřování Evropské unie a také na 

poslance zvolené na základě 

nadnárodních kandidátních listin ve 

společném volebním obvodu; 

8. zdůrazňuje, že snížení počtu 

poslanců EP by umožnilo vyčlenit určitý 

počet míst na potenciální budoucí 

rozšiřování Evropské unie; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/37 

Pozměňovací návrh  37 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Složení Evropského parlamentu 

2017/2054(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že revize Aktu o volbě 

členů Evropského parlamentu ve 

všeobecných a přímých volbách vytvoří 

právní základ pro zavedení společného 

volebního obvodu; 

13. zdůrazňuje, že revize Aktu o volbě 

členů Evropského parlamentu ve 

všeobecných a přímých volbách se musí 

zdržet vytvoření právního základu pro 

zavedení společného volebního obvodu, 

jelikož pro to nejsou splněny politické 

podmínky; 

Or. en 

 

 


