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1.2.2018 A8-0007/30 

Poprawka  30 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że we wniosku z 

dnia 11 listopada 2015 r. dotyczącym 

decyzji Rady w sprawie przyjęcia 

postanowień zmieniających Akt dotyczący 

wyborów przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich Parlament Europejski 

przedstawił swoje stanowisko dotyczące 

utworzenia wspólnego okręgu wyborczego, 

w którym na pierwszym miejscu list 

znalazłyby się nazwiska kandydatów 

każdego z ugrupowań politycznych na 

urząd Przewodniczącego Komisji; 

G. mając na uwadze, że we wniosku z 

dnia 11 listopada 2015 r. dotyczącym 

decyzji Rady w sprawie przyjęcia 

postanowień zmieniających Akt dotyczący 

wyborów przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich Parlament Europejski 

przedstawił swoje stanowisko dotyczące 

utworzenia wspólnego okręgu 

wyborczego; mając jednak na uwadze, że 

w celu zapewnienia jego legalności 

demokratycznej, w skład Parlamentu 

Europejskiego powinni wchodzić jedynie 

wybrani posłowie reprezentujący 

obywateli państw członkowskich; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/31 

Poprawka  31 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że kilka państw 

członkowskich wyraziło niedawno 

poparcie dla utworzenia wspólnego okręgu 

wyborczego już na potrzeby wyborów do 

Parlamentu Europejskiego w 2019 r.; 

mając na uwadze, że warunkiem 

wstępnym ustanowienia wspólnego 

okręgu wyborczego jest zmiana Aktu 

dotyczącego wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich, 

która powinna zostać przyjęta najpóźniej 

na rok przed wyborami do Parlamentu 

Europejskiego, jak określono w „Kodeksie 

dobrych praktyk w sprawach wyborczych” 

Komisji Weneckiej; 

H. mając na uwadze, że kilka państw 

członkowskich wyraziło niedawno obawy 

dotyczące utworzenia wspólnego okręgu 

wyborczego; mając na uwadze, że 

oświadczenie w sprawie przyszłości 

Europy wydane przez Grupę 

Wyszehradzką dnia 26 stycznia 2018 r. 

świadczy o tym, że nie ma mandatu do 

utworzenia wspólnego okręgu wyborczego 

we wszystkich państwach członkowskich; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/32 

Poprawka  32 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że kilka państw 

członkowskich wyraziło niedawno 

poparcie dla utworzenia wspólnego okręgu 

wyborczego już na potrzeby wyborów do 

Parlamentu Europejskiego w 2019 r.; 

mając na uwadze, że warunkiem 

wstępnym ustanowienia wspólnego 

okręgu wyborczego jest zmiana Aktu 

dotyczącego wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich, 

która powinna zostać przyjęta najpóźniej 

na rok przed wyborami do Parlamentu 

Europejskiego, jak określono w „Kodeksie 

dobrych praktyk w sprawach wyborczych” 

Komisji Weneckiej; 

H. mając na uwadze, że kilka państw 

członkowskich nie popiera utworzenia 

wspólnego okręgu wyborczego; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/33 

Poprawka  33 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że utworzenie 

takiego okręgu wyborczego umocniłoby 

pojęcie obywatelstwa europejskiego i 

nadałoby wyborom do Parlamentu 
Europejskiego bardziej europejski 

charakter; 

I. mając na uwadze, że utworzenie 

takiego okręgu wyborczego nie nastąpiło 

nawet w państwach federalnych na całym 

świecie, wzbudziłoby poważne obawy 

dotyczące legitymacji i rozliczalności 

posłów wybranych z takich 

ponadnarodowych list przy braku 

jednolitego europejskiego demos, 

niezależnego od narodów, umocniłoby 

postrzeganie UE jako systemu 

pozyskiwania elit i spowodowałoby, że 

obywatele mieliby jeszcze większe 

poczucie oddalenia i braku zaufania 

wobec Unii; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/34 

Poprawka  34 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że we wspólnym 

okręgu wyborczym powinny być 

dopuszczalne jako listy ponadnarodowe w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego 

nie tylko listy przedstawione przez 

europejskie partie polityczne, ale także 

listy przedstawione przez krajowe partie 

polityczne lub ruchy nie powiązane z 

żadną europejską partią polityczną zgodne 

z ustalonymi kryteriami europejskimi; 

skreśla się 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/35 

Poprawka  35 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, że miejsca, które zostaną 

zwolnione przez Zjednoczone Królestwo 

po wystąpieniu z Unii Europejskiej, 

ułatwią przyjęcie nowego podziału miejsc 

w Parlamencie, zgodnego z zasadą 

degresywnej proporcjonalności; podkreśla 

ponadto, że proponowany nowy podział 

umożliwiłby zmniejszenie rozmiaru 

Parlamentu; zauważa, że niewielki odsetek 

miejsc zwolnionych przez Zjednoczone 

Królestwo byłby wystarczający do 

zagwarantowania, że żadne państwo 

członkowskie nie utraci miejsc, i 

umożliwiłby przeznaczenie znacznej liczby 

mandatów dla wspólnego okręgu 

wyborczego; 

7. podkreśla, że miejsca, które zostaną 

zwolnione przez Zjednoczone Królestwo 

po wystąpieniu z Unii Europejskiej, 

ułatwią przyjęcie nowego podziału miejsc 

w Parlamencie, zgodnego z zasadą 

degresywnej proporcjonalności; podkreśla 

ponadto, że proponowany nowy podział 

umożliwiłby zmniejszenie rozmiaru 

Parlamentu; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/36 

Poprawka  36 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że zmniejszenie 

rozmiaru Parlamentu pozostawiłoby pewną 

liczbę miejsc, aby uwzględnić ewentualne 

przyszłe rozszerzenia Unii Europejskiej i 

przedstawicieli wybranych z list 

ponadnarodowych we wspólnym okręgu 

wyborczym; 

8. podkreśla, że zmniejszenie 

rozmiaru Parlamentu pozostawiłoby pewną 

liczbę miejsc, aby uwzględnić ewentualne 

przyszłe rozszerzenia Unii Europejskiej; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/37 

Poprawka  37 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla, że przegląd Aktu 

dotyczącego wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich 

utworzy podstawę prawną do ustanowienia 

wspólnego okręgu wyborczego; 

13. podkreśla, że przegląd Aktu 

dotyczącego wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich 

nie powinien prowadzić do utworzenia 

podstawy prawnej do ustanowienia 

wspólnego okręgu wyborczego, gdyż nie 

spełniono odpowiednich warunków 

politycznych; 

Or. en 

 


