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1.2.2018 A8-0007/30 

Pakeitimas 30 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(G) kadangi savo 2015 m. lapkričio 11 

d. pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo, 

kuriuo priimamos nuostatos, iš dalies 

keičiančios Aktą dėl Europos Parlamento 

narių rinkimų remiantis tiesiogine 

visuotine rinkimų teise, Europos 

Parlamentas išdėstė savo poziciją dėl 

bendros rinkimų apygardos, kurioje iškeltų 

kandidatų sąrašų pirmosiose vietose būtų 

įrašyti kiekvienos vadinamosios politinės 

šeimos kandidatai į Komisijos pirmininko 

pareigas, sukūrimo; 

(G) kadangi savo 2015 m. lapkričio 

11 d. pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo, 

kuriuo priimamos nuostatos, iš dalies 

keičiančios Aktą dėl Europos Parlamento 

narių rinkimų remiantis tiesiogine 

visuotine rinkimų teise, Europos 

Parlamentas išdėstė savo poziciją dėl 

bendros rinkimų apygardos sukūrimo; 

kadangi, siekiant užtikrinti Europos 

Parlamento legitimumą, vis tik jį turėtų 

sudaryti vien išrinkti Parlamento nariai, 

atstovaujantys valstybių narių piliečiams; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/31 

Pakeitimas 31 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(H) kadangi kelios valstybės narės 

neseniai išreiškė pritarimą bendros 

rinkimų apygardos sukūrimui, pradedant 

nuo 2019 m. Europos Parlamento 

rinkimų; kadangi norint sukurti bendrą 

rinkimų apygardą būtina iš dalies pakeisti 

Aktą dėl Europos Parlamento narių 

rinkimų remiantis tiesiogine visuotine 

rinkimų teise; remiantis Venecijos 

komisijos Gerosios rinkimų praktikos 

kodeksu, toks pakeitimas turi būti 

priimtas ne vėliau kaip likus vieneriems 

metams iki Europos Parlamento rinkimų; 

(H) kadangi kelios valstybės narės 

neseniai išreiškė abejones dėl bendros 

rinkimų apygardos sukūrimo; kadangi, 

kaip matyti iš Višegrado grupės 2018 m. 

sausio 26 d. pareiškimo dėl Europos 

ateities, nesama įgaliojimo sukurti visas 

valstybes nares apimančią bendrą 

rinkimų apygardą; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/32 

Pakeitimas 32 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(H) kadangi kelios valstybės narės 

neseniai išreiškė pritarimą bendros 

rinkimų apygardos sukūrimui, pradedant 

nuo 2019 m. Europos Parlamento 

rinkimų; kadangi norint sukurti bendrą 

rinkimų apygardą būtina iš dalies pakeisti 

Aktą dėl Europos Parlamento narių 

rinkimų remiantis tiesiogine visuotine 

rinkimų teise; remiantis Venecijos 

komisijos Gerosios rinkimų praktikos 

kodeksu, toks pakeitimas turi būti 

priimtas ne vėliau kaip likus vieneriems 

metams iki Europos Parlamento rinkimų; 

(H) kadangi kelios valstybės narės 

nepritarė bendros rinkimų apygardos 

sukūrimui; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/33 

Pakeitimas 33 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(I) kadangi sukūrus tokią rinkimų 

apygardą sustiprėtų Europos pilietybės 

suvokimas ir europinis rinkimų į Europos 

Parlamentą pobūdis; 

(I) kadangi tokio pobūdžio rinkimų 

apygardos nekuriamos net jokioje 

pasaulio federacinėje valstybėje, dėl tokios 

apygardos sukūrimo kiltų rimtų abejonių 

dėl Parlamento narių, išrinktų pagal 

tokius tarpvalstybinius sąrašus, 

legitimumo ir atskaitomybės, nes nesama 

bendro Europos tautinio vieneto, kuris 

skirtųsi nuo tautų, dėl to sustiprėtų 

jausmas, kad esama ES elito kooptacijos 

sistemos, o piliečiai jaustųsi dar labiau 

nutolę nuo Sąjungos ir dar mažiau ja 

pasitikėtų; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/34 

Pakeitimas 34 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(J) kadangi per Europos Parlamento 

rinkimus bendroje rinkimų apygardoje 

kaip tarpvalstybiniai sąrašai turėtų būti 

priimtini ne tik Europos politinių partijų 

sudaryti sąrašai, bet ir nacionalinių 

politinių partijų arba judėjimų, 

nesusijusių su Europos politine partija, 

tačiau atitinkančių Europos mastu iš 

anksto nustatytus kriterijus, pateikti 

sąrašai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/35 

Pakeitimas 35 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad atsilaisvinus vietoms, 

kai Jungtinė Karalystė išstos iš Europos 

Sąjungos, bus lengviau patvirtinti naują 

vietų paskirstymo Parlamente sistemą, 

atitinkančią proporcingo narių skaičiaus 

mažinimo principą; be to, pabrėžia, kad 

taikant siūlomą naują vietų paskirstymo 

sistemą bus galima sumažinti Parlamento 

narių skaičių; pažymi, kad net ir dalies 

Jungtinės Karalystės atlaisvintų vietų 

pakanka užtikrinti, kad jokia valstybė 

narė neprarastų vietų ir kad būtų galima 

nemažai vietų skirti bendrai rinkimų 

apygardai; 

7. pabrėžia, kad atsilaisvinus vietoms, 

kai Jungtinė Karalystė išstos iš Europos 

Sąjungos, bus lengviau patvirtinti naują 

vietų paskirstymo Parlamente sistemą, 

atitinkančią proporcingo narių skaičiaus 

mažinimo principą; be to, pabrėžia, kad 

taikant siūlomą naują vietų paskirstymo 

sistemą bus galima sumažinti Parlamento 

narių skaičių; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/36 

Pakeitimas 36 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pabrėžia, kad sumažinus 

Parlamento narų skaičių lieka nemažai 

vietų, kurios gali būti panaudotos 

prisitaikant prie galimų Europos Sąjungos 

plėtros etapų ateityje ir renkant 

Parlamento narius pagal tarpvalstybinius 

sąrašus bendroje rinkimų apygardoje; 

8. pabrėžia, kad sumažinus 

Parlamento narų skaičių lieka nemažai 

vietų, kurios gali būti panaudotos 

prisitaikant prie galimų Europos Sąjungos 

plėtros etapų ateityje; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/37 

Pakeitimas 37 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europos Parlamento sudėtis 

2017/2054(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. pabrėžia, kad atlikus Akto dėl 

Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 

peržiūrą turi būti nustatytas teisinis 

pagrindas bendrai rinkimų apygardai 

sukurti; 

13. pabrėžia, kad atlikus Akto dėl 

Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 

peržiūrą neturi būti nustatyta teisinio 

pagrindo bendrai rinkimų apygardai 

sukurti, nes netenkinamos politinės 

sąlygos; 

Or. en 

 

 


