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Poprawka  38 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – motyw 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(3) stosownej podstawy prawnej 

odnośnie do wspólnego okręgu 

wyborczego obejmującego terytorium całej 

Unii dostarczy decyzja Rady w sprawie 

przyjęcia przepisów zmieniających Akt 

dotyczący wyborów przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich, 

zawierająca – zgodnie z art. 223 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej – warunki konieczne do 

utworzenia takiego wspólnego okręgu 

wyborczego; 

(3) stosownej podstawy prawnej 

odnośnie do wspólnego okręgu 

wyborczego obejmującego terytorium całej 

Unii nie powinna dostarczać decyzja Rady 

w sprawie przyjęcia przepisów 

zmieniających Akt dotyczący wyborów 

przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich, zgodnie z art. 223 ust. 1 

TFUE, ponieważ warunki polityczne 
konieczne do utworzenia takiego 

wspólnego okręgu wyborczego nie są 

spełnione; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/39 

Poprawka  39 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Skład Parlamentu Europejskiego 

2017/2054(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Artykuł 4 skreśla się 

Po wejściu w życie stosownej podstawy 

prawnej do tworzenia list 

ponadnarodowych utworzony zostanie 

wspólny okręg wyborczy obejmujący 

terytorium całej Unii. Warunki 

utworzenia takiego wspólnego okręgu 

wyborczego są określone w decyzji Rady w 

sprawie przyjęcia przepisów 

zmieniających Akt dotyczący wyborów 

przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich. 

 

Jednakże w przypadku gdyby Zjednoczone 

Królestwo nadal było państwem 

członkowskim Unii na początku kadencji 

parlamentarnej 2019–2024 oraz jeżeli w 

Parlamencie Europejskim mieliby 

zasiadać przedstawiciele wybrani z list 

ponadnarodowych, obejmą oni swoje 

funkcje dopiero wtedy, gdy wystąpienie 

Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Europejskiej stanie się prawnie skuteczne. 

 

Liczbę przedstawicieli wybranych we 

wspólnym okręgu wyborczym określa się 

na podstawie liczby państw 

członkowskich. 

 

Or. en 
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