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Predlog spremembe  30 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je Evropski parlament dne 

11. novembra 2015 v predlogu sklepa 

Sveta o sprejetju določb, ki spreminjajo 

Akt o volitvah poslancev Evropskega 

parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami, izrazil stališče o oblikovanju 

enotnega volilnega okrožja, v katerem bi 

bili nosilci volilnih list kandidati 

političnih skupin za mesto predsednika 

Komisije; 

G. ker je Evropski parlament dne 

11. novembra 2015 v predlogu sklepa 

Sveta o sprejetju določb, ki spreminjajo 

Akt o volitvah poslancev Evropskega 

parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami, izrazil stališče o oblikovanju 

enotnega volilnega okrožja; ker bi morali 

biti za zagotavljanje legitimnosti 

Evropskega parlamenta v njem vseeno 

zgolj izvoljeni poslanci, ki zastopajo 

državljane držav članic; 

Or. en 
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Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je nedavno več držav članic 

podprlo oblikovanje enotnega volilnega 

okrožja za evropske volitve leta 2019; ker 

je predpogoj za vzpostavitev enotnega 

volilnega okrožja sprememba Akta o 

volitvah poslancev Evropskega 

parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami, ki bi jo bilo treba sprejeti vsaj 

eno leto pred evropskimi volitvami, kot to 

določa Kodeks dobre volilne prakse 

Beneške komisije; 

H. ker je nedavno več držav članic 

izrazilo pomisleke glede enotnega 

volilnega okrožja; ker je izjava Višegrajske 

skupine o prihodnosti Evrope z dne 26. 

januarja 2018 pokazala, da ne obstaja 

pooblastilo za vzpostavitev enotnega 

volilnega okrožja v vseh državah članicah; 

Or. en 
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Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je nedavno več držav članic 

podprlo oblikovanje enotnega volilnega 

okrožja za evropske volitve leta 2019; ker 

je predpogoj za vzpostavitev enotnega 

volilnega okrožja sprememba Akta o 

volitvah poslancev Evropskega 

parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami, ki bi jo bilo treba sprejeti vsaj 

eno leto pred evropskimi volitvami, kot to 

določa Kodeks dobre volilne prakse 

Beneške komisije; 

H. ker se več držav članic ne strinja z 

oblikovanjem enotnega volilnega okrožja; 

Or. en 
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Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker bi uvedba tega volilnega 

okrožja okrepila pojem evropskega 

državljanstva in evropski značaj volitev v 

Evropski parlament; 

I. ker uvedba takšnega volilnega 

okrožja ne obstaja niti v zveznih državah 

po svetu, ker bi povzročila resne 

pomisleke o legitimnosti in odgovornosti 

poslancev, izvoljenih na nadnacionalnih 

listah brez enotnega evropskega ljudstva, 

ločenega od držav, kar bi okrepilo 

dojemanje EU kot elitnega sistema 

kooptacije, ter ker bi se državljani počutili 

še bolj oddaljeni od Unije in bili še bolj 

nezaupljivi do nje; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker v enotnem volilnem okrožju 

kot nadnacionalne liste za evropske 

volitve ne bi smele biti dopustne le liste, ki 

jih predložijo uveljavljene evropske 

politične stranke, temveč tudi liste, ki jih 

predložijo nacionalne politične stranke in 

gibanja, ki niso pridruženi nobeni 

evropski politični stranki, vendar 

izpolnjujejo vnaprej določena evropska 

merila; 

črtano 

Or. en 
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Poročilo A8-0007/2018 
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Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da bodo sedeži, ki se 

bodo sprostili po izstopu Združenega 

kraljestva iz Evropske unije, olajšali 

sprejetje novega sistema razdelitve v 

Parlamentu, s katerim se bo uveljavilo 

načelo upadajoče proporcionalnosti; 

poudarja, da bi predlagana nova razdelitev 

omogočila, da se velikost Parlamenta 

zmanjša; ugotavlja, da bi uporaba le dela 

sedežev, ki jih bo sprostilo Združeno 

kraljestvo, omogočila, da nobena država 

članica ne bi izgubila sedeža ter da bi se 

številni sedeži dodelili enotni volilni enoti; 

7. poudarja, da bodo sedeži, ki se 

bodo sprostili po izstopu Združenega 

kraljestva iz Evropske unije, olajšali 

sprejetje novega sistema njihove razdelitve 

v Parlamentu, s katerim se bo uveljavilo 

načelo upadajoče proporcionalnosti; 

poudarja, da bi predlagana nova razdelitev 

omogočila, da se velikost Parlamenta 

zmanjša; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. podarja, da bi z zmanjšanjem 

velikosti Parlamenta ostalo kar nekaj 

sedežev za morebitne prihodnje širitve 

Evropske unije in poslance, izvoljene na 

nadnacionalnih listah v enotnem volilnem 

okrožju; 

8. podarja, da bi z zmanjšanjem 

velikosti Parlamenta ostalo kar nekaj 

sedežev za morebitne prihodnje širitve 

Evropske unije; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da bo reforma Akta o 

volitvah poslancev Evropskega parlamenta 

s splošnimi neposrednimi volitvami 

ustvarila pravno podlago za oblikovanje 

enotnega volilnega okrožja; 

13. poudarja, da se z reformo Akta o 

volitvah poslancev Evropskega parlamenta 

s splošnimi neposrednimi volitvami ne sme 

ustvariti pravna podlaga za oblikovanje 

enotnega volilnega okrožja, saj za to niso 

izpolnjeni politični pogoji; 

Or. en 

 


