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1.2.2018 A8-0007/40 

Pozměňovací návrh  40 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

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 

společného volebního obvodu by vytvořilo 

dva různé druhy poslanců Evropského 

parlamentu s dvojím odlišným způsobem 

voleb a odlišnou legitimitou; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/41 

Pozměňovací návrh  41 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

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, nesmí být 

využita k usnadnění přijetí nového 

rozdělení míst v Parlamentu, které uplatní 

zásadu poměrného sestupného zastoupení; 

zdůrazňuje dále, že navrhované nové 

rozdělení by umožnilo snížení počtu 

poslanců EP ze 751 na 678; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/42 

Pozměňovací návrh  42 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

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; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


