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AM_Com_NonLegReport 

Poprawka  219 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. W każdym Państwie Członkowskim 

członkowie Parlamentu Europejskiego są 

wybierani na zasadzie proporcjonalnej 

z zastosowaniem systemu list lub 

pojedynczego głosu podlegającego 

przeniesieniu. 

1. W każdym Państwie Członkowskim 

członkowie Parlamentu Europejskiego są 

wybierani jako przedstawiciele obywateli 

Unii na zasadzie proporcjonalnej z 

zastosowaniem systemu list lub 

pojedynczego głosu podlegającego 

przeniesieniu. 

Or. en 

 

Poprawka  220 

Mercedes Bresso 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 3a. Lista kandydatów w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego zapewnia 

równouprawnienie płci. 

Or. en 

Poprawka  221 

Sylvie Goulard 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 1 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 1a 

 1. Do celów rozdziału miejsc między 
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Państwami Członkowskimi zgodnie z 

zasadą degresywnej proporcjonalności 

określoną w artykule 14 Traktatu o Unii 

Europejskiej stosunek liczby ludności 

poszczególnych Państw Członkowskich do 

liczby przyznanych miejsc, przed 

zaokrągleniem do liczb całkowitych, różni 

się zależnie od ich zaludnienia, tak aby 

każdy poseł z Państwa Członkowskiego o 

większej liczbie ludności reprezentował 

większą liczbę obywateli niż poseł z 

Państwa Członkowskiego o mniejszej 

liczbie ludności i odwrotnie, aby 

zagwarantować, że im większa jest liczba 

ludności Państwa Członkowskiego, tym 

większe jest prawo tego państwa do dużej 

liczby miejsc. 

 2. W przypadku gdy państwo przystępuje 

do Unii w trakcie danej kadencji 

Parlamentu, zostają mu przydzielone 

miejsca, które tymczasowo dodaje się na 

pozostały okres trwania kadencji 

parlamentarnej do liczby miejsc 

przewidzianej w artykule 14 Traktatu o 

Unii Europejskiej. 

Or. en 

 

Poprawka  222 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 2 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Odpowiednio do szczególnych krajowych 

uwarunkowań, państwa członkowskie 

mogą tworzyć okręgi wyborcze do celów 

wyborów do Parlamentu Europejskiego lub 

podzielić obszar wyborczy w inny sposób, 

ogólnie nie naruszając proporcjonalnego 

charakteru systemu wyborczego. 

1. Każde państwo członkowskie tworzy 

swoje okręgi wyborcze do celów wyborów 

do Parlamentu Europejskiego odpowiednio 

do szczególnych uwarunkowań 

krajowych, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 

ogólnie nie naruszając proporcjonalnego 

charakteru systemu wyborczego.  

 2. Państwa Członkowskie z regionami 

posiadającymi uprawnienia ustawodawcze 

dzielą swój obszar wyborczy w sposób 
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umożliwiający odzwierciedlenie 

rzeczywistej sytuacji. 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Max Andersson, Sven Giegold 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 2 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Odpowiednio do szczególnych krajowych 

uwarunkowań, Państwa Członkowskie 

mogą tworzyć okręgi wyborcze do celów 

wyborów do Parlamentu Europejskiego lub 

podzielić obszar wyborczy w inny sposób, 

ogólnie nie naruszając proporcjonalnego 

charakteru systemu wyborczego. 

1. Odpowiednio do szczególnych 

krajowych uwarunkowań, Państwa 

Członkowskie mogą tworzyć okręgi 

wyborcze do celów wyborów do 

Parlamentu Europejskiego lub podzielić 

obszar wyborczy w inny sposób, ogólnie 

nie naruszając proporcjonalnego charakteru 

systemu wyborczego. 

 2. Okręgi wyborcze nie mogą obejmować 

mniej niż 10% całkowitej liczby miejsc 

przyznanych Państwu Członkowskiemu, w 

którym się znajdują. 

 3. W przypadku okręgów wyborczych, w 

których stosowany jest system list i które 

obejmują mniej niż 26 miejsc, wprowadza 

się na szczeblu krajowym mechanizm 

dostosowywania miejsc podlegający 

krajowym przepisom danego Państwa 

Członkowskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  224 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 2 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 2a 
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 1. Ustanawia się jeden dodatkowy okręg 

wyborczy obejmujący całe terytorium Unii 

Europejskiej. Ten okręg wyborczy jest 

reprezentowany przez 25 członków do 

Parlamentu Europejskiego.  

 2. Parlament Europejski i Rada, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, ustanawiają europejski 

organ wyborczy, którego zadaniem będzie 

przeprowadzanie i weryfikacja procesu 

wyborczego w okręgu Unii Europejskiej, o 

którym mowa w ustępie 1. 

 3. Ponadnarodowe listy kandydatów w 

wyborach w okręgu wyborczym Unii 

Europejskiej są rejestrowane przez 

europejski organ wyborczy co najmniej 12 

tygodni przed rozpoczęciem wyborów do 

Parlamentu Europejskiego. 

 4. Z zastrzeżeniem artykułu 3a, listy 

uznaje się za dopuszczalne tylko pod 

warunkiem, że: 

 – kandydaci, których nazwiska znajdują 

się na wspomnianych listach, są łącznie 

mieszkańcami przynajmniej jednej trzeciej 

Państw Członkowskich,  

 – nie więcej niż 25% tych kandydatów 

mieszka w tym samym Państwie 

Członkowskim, 

 – każda grupa obejmująca pięciu 

kandydatów jest złożona z obywateli pięciu 

różnych Państw Członkowskich.  

 5. Każdemu wyborcy przysługują dwa 

głosy, z których jeden może oddać w 

wyborach członków w swoim Państwie 

Członkowskim, a drugi, będący 

dodatkowym głosem, może oddać na listę 

ogólnoeuropejską. Miejsca z listy 

europejskiej przydziela się zgodnie z 

metodą Sainte-Laguë’a. 

Or. en 

Poprawka  225 

Sylvie Goulard 
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Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 2 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 2a 

 1. Zgodnie z artykułem 14 Traktatu o Unii 

Europejskiej ustanawia się jeden 

dodatkowy okręg wyborczy obejmujący 

całe terytorium Unii, z którego 

wybieranych jest dwudziestu pięciu 

członków. 

 2. Parlament Europejski i Rada, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, ustanawiają organ 

wyborczy, którego zadaniem będzie 

przeprowadzanie i weryfikacja procesu 

wyborczego w okręgu Unii Europejskiej, o 

którym mowa w ustępie 1. 

 3. Ponadnarodowe listy kandydatów w 

wyborach w okręgu wyborczym Unii 

Europejskiej dostarczane są przez 

europejskie partie polityczne i uznaje się 

je za dopuszczalne tylko pod warunkiem, 

że: 

 a) kandydaci, których nazwiska znajdują 

się na wspomnianych listach, są łącznie 

mieszkańcami przynajmniej jednej trzeciej 

Państw Członkowskich oraz  

 b) listy są zrównoważone pod względem 

płci. 

 4. Każdy wyborca dysponuje jednym 

głosem dodatkowym, który może oddać na 

listę ogólnoeuropejską.  

 5. Wybory w okręgu wyborczym Unii 

Europejskiej regulowane są szczegółowo 

w przepisach wykonawczych, które 

przyjmuje się zgodnie z artykułem 14. 

Or. en 

 

Poprawka  226 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
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Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Państwa Członkowskie mogą ustanowić 

próg minimalny w rozdziale mandatów. Na 

poziomie krajowym próg ten nie może 

przekroczyć 5 procent oddanych głosów. 

Państwa Członkowskie mogą ustanowić 

próg minimalny w rozdziale mandatów. Na 

poziomie krajowym próg ten nie może 

przekroczyć 3 procent oddanych głosów. 

 Nie określa się progu minimalnego w 

rozdziale mandatów z okręgu wyborczego 

Unii Europejskiej, o którym mowa w 

artykule 2a ustęp 1. 

Or. en 

 

Poprawka  227 

Sylvie Goulard 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 1a. Nie określa się progu minimalnego w 

rozdziale mandatów z okręgu wyborczego 

Unii Europejskiej, o którym mowa w 

artykule 2a ustęp 1. 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Jo Leinen 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Każde państwo członkowskie określa 

termin sporządzenia list wyborczych, przy 

czym termin ten powinien przypadać na 

co najmniej 12 tygodni przez 
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rozpoczęciem wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w tym Państwie 

Członkowskim.  

Or. en 

Uzasadnienie 

W pierwotnej wersji projektu wniosku poprawka brzmi: „Każde państwo członkowskie 

określa termin sporządzenia list wyborczych na poziomie krajowym [...]”. Takie 

sformułowanie mogłoby skutkować wyłączeniem z zakresu niniejszego przepisu list 

regionalnych lub list na szczeblu okręgu wyborczego. Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że 

chodzi o wszystkie listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

 

Poprawka  229 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Każde Państwo Członkowskie określa 

termin sporządzenia list wyborczych na 

poziomie krajowym, przy czym termin ten 

powinien przypadać na co najmniej 12 

tygodni przez rozpoczęciem okresu 

wyborczego, o którym mowa w artykule 10 

ustęp 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka w celu dostosowania treści do brzmienia poprawki 4 złożonej przez 

Hübner/Leinena [art. 3c (nowy)] 

 

Poprawka  230 

Cristian Dan Preda 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 a (nowy) 
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Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Partie polityczne uczestniczące w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego 

przestrzegają procedur demokratycznych i 

przejrzystości w wyborze swoich 

kandydatów do wspomnianych wyborów. 

Or. en 

 

Poprawka  231 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Państwa Członkowskie przyjmują środki, 

aby zapewnić stosowanie zasad równych 

szans i zrównoważonej reprezentacji 

kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach 

wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  232 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3c  

 Wszystkie listy wyborcze muszą zawierać 

równą liczbę kobiet i mężczyzn i ujmować 

w sposób naprzemienny kandydatki i 

kandydatów. 

Or. en 
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Poprawka  233 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3a 

 W przypadku okręgów wyborczych 

stosujących system list różnica między 

liczbą kandydatek a kandydatów na każdej 

liście nie może być większa niż jeden. 

Każda lista musi ujmować kandydatów i 

kandydatki w sposób naprzemienny na 

każdej pozycji na liście. 

Or. en 

Poprawka  234 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 b (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3b 

 Państwa Członkowskie oferują partiom 

krajowym możliwość podawania 

informacji o ich przynależności do 

europejskich partii politycznych na 

kartach do głosowania. 

Or. de 

 

Poprawka  235 

Pedro Silva Pereira 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 b (nowy) 
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Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Karty do głosowania wykorzystywane w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego 

obejmują informacje dotyczące powiązań 

między krajowymi partiami politycznymi a 

europejskimi partiami politycznymi, jeśli 

takie powiązania istnieją. Państwa 

Członkowskie wspierają i ułatwiają 

podawanie takich informacji w 

telewizyjnych i radiowych audycjach 

wyborczych oraz w materiałach 

wykorzystywanych w kampanii wyborczej. 

Or. en 

 

Poprawka  236 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 b (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3b 

 Rozpowszechniane materiały wyborcze 

zawierają nazwy i logo krajowych partii 

politycznych powiązanych z europejskimi 

partiami politycznymi. Zawierają również 

odniesienie do manifestu europejskiej 

partii politycznej, z którą krajowe partie 

polityczne są powiązane, jeśli takie 

powiązanie istnieje. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przyczyni się to do lepszego zrozumienia przez obywateli, że wybory europejskie są 

ponadnarodowe oraz że krajowe partie polityczne są często powiązane z europejskimi 

partiami politycznymi posiadającymi manifesty i programy europejskie oraz tworzącymi 

grupy polityczne Parlamentu Europejskiego.  
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Poprawka  237 

Jo Leinen 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 b (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3b 

 Karty do głosowania wykorzystywane w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego 

zapewniają jednakową widoczność nazw i 

logo krajowych partii politycznych oraz 

europejskich partii politycznych, z którymi 

partie te są powiązane. Państwa 

Członkowskie wspierają i ułatwiają 

podawanie takich informacji w 

materiałach wykorzystywanych w 

kampanii wyborczej. 

Or. en 

 

Poprawka  238 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 b (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3b  

 1. Kandydata na stanowisko 

przewodniczącego Komisji wyznaczają 

wyłącznie europejskie partie polityczne i 

europejskie komitety wyborcze z 

zarejestrowaną ponadnarodową listą w 

ogólnoeuropejskim okręgu wyborczym. 

 2. Kandydaci ci są umieszczani na 

pierwszym miejscu odpowiedniej listy 

ponadnarodowej. 

 3. Nowo wybrany Parlament Europejski 

wyraża, w drodze głosowania na 

posiedzeniu plenarnym, swoje poparcie 
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dla jednego z kandydatów na stanowisko 

przewodniczącego Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  239 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 c (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3c 

 Kandydaci na stanowisko 

przewodniczącego Komisji są wyznaczani 

przez europejskie partie polityczne na co 

najmniej 12 tygodni przed datą 

rozpoczęcia okresu wyborczego, o którym 

mowa w artykule 10 ustęp 1. Kandydaci 

nominowani na stanowisko 

przewodniczącego Komisji kandydują 

również w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego. 

Or. en 

Poprawka  240 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 3 d (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 3d 

 Zasady dotyczące przesyłania wyborcom 

materiałów wyborczych w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego są takie same 

jak zasady obowiązujące w przypadku 

wyborów krajowych, regionalnych i 

lokalnych. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Jeśli państwo członkowskie przesyła pocztą materiały wyborcze wszystkim obywatelom w 

przypadku wyborów krajowych, regionalnych i lokalnych, tak samo należy postępować w 

przypadku wyborów europejskich. 

 

Poprawka  241 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 4 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Każde Państwo Członkowskie może 

ustanowić górną granicę wydatków na 

kampanię wyborczą kandydatów. 

Każde Państwo Członkowskie może 

ustanowić górną granicę wydatków na 

kampanię wyborczą kandydatów i partii 

politycznych na szczeblu krajowym lub 

regionalnym. Organ wyborczy danego 

Państwa Członkowskiego określa górną 

granicę wydatków na kampanię wyborczą 

kandydatów i partii politycznych na 

szczeblu Unii Europejskiej.  

Or. en 

 

Poprawka  242 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 4 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Państwa Członkowskie mogą wprowadzić 

głosowanie drogą elektroniczną lub 

głosowanie internetowe w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego, a w 

przypadku wprowadzenia takiego sposobu 

głosowania, przyjmują środki 

wystarczające, by zapewnić wiarygodność 

wyników, poufność głosowania oraz 

ochronę danych. 
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Or. en 

 

Poprawka  243 

Cristian Dan Preda 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 4 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Państwa Członkowskie wprowadzają 

głosowanie drogą elektroniczną lub 

głosowanie internetowe w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego i przyjmują 

środki wystarczające, by zapewnić 

poufność głosowania oraz ochronę 

danych. 

Or. en 

 

Poprawka  244 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. Okres pięciu lat, na jaki wybiera się 

członków Parlamentu Europejskiego, 

rozpoczyna się wraz z otwarciem pierwszej 

sesji następującej po poszczególnych 

wyborach. 

1. Okres pięciu lat, na jaki wybiera się 

członków Parlamentu Europejskiego, 

rozpoczyna się wraz z otwarciem pierwszej 

sesji następującej po poszczególnych 

wyborach. 

Może on zostać wydłużony lub skrócony 

zgodnie z drugim akapitem artykułu 10 

ustęp 2. 

Może on zostać wydłużony lub skrócony 

zgodnie z drugim akapitem artykułu 11 

ustęp 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka ma na celu poprawienie błędu w oryginalnym akcie wyborczym. Tej 

kwestii dotyczy art. 11 ust. 2, a nie art. 10 ust. 2.  
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Poprawka  245 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. Członkowie Parlamentu Europejskiego 

głosują indywidualnie i osobiście. Nie są 

związani żadnymi instrukcjami ani nie 

otrzymują mandatu wiążącego. 

1. Członkowie Parlamentu Europejskiego 

głosują indywidualnie i osobiście. Nie są 

związani żadnymi instrukcjami ani nie 

otrzymują mandatu wiążącego. 

Reprezentują wszystkich obywateli Unii.  

Or. en 

 

Poprawka  246 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 7 – ustęp 1 – tiret pierwsze  

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

– członka rządu Państwa Członkowskiego, – członka parlamentu narodowego lub 

regionalnego, 

Or. en 

 

Poprawka  247 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

2. Od wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w 2004 roku mandatu 

członka Parlamentu Europejskiego nie 

można łączyć z członkostwem 

w parlamencie krajowym. 

skreślony 
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W drodze odstępstwa od tej zasady i bez 

uszczerbku dla ustępu 3: 

 

– członkowie irlandzkiego parlamentu 

krajowego wybierani do Parlamentu 

Europejskiego w następnych wyborach 

mogą mieć podwójny mandat do czasu 

kolejnych wyborów do irlandzkiego 

parlamentu krajowego, kiedy to pierwszy 

akapit niniejszego ustępu będzie mieć 

zastosowanie; 

 

– członkowie parlamentu Zjednoczonego 

Królestwa, którzy są także członkami 

Parlamentu Europejskiego podczas 

pięcioletniej kadencji poprzedzającej 

wybory do Parlamentu Europejskiego 

w 2004 roku, mogą mieć podwójny 

mandat do czasu wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w 2009 roku, kiedy to 

pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie 

mieć zastosowanie. 

 

Or. en 

 

Poprawka  248 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

2. Od wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w 2004 roku mandatu 

członka Parlamentu Europejskiego nie 

można łączyć z członkostwem 

w parlamencie krajowym. 

2. Mandatu członka Parlamentu 

Europejskiego nie można łączyć z 

członkostwem w parlamencie narodowym 

lub parlamencie regionalnym bądź 

zgromadzeniu posiadającym uprawnienia 

ustawodawcze. 

W drodze odstępstwa od tej zasady i bez 

uszczerbku dla ustępu 3: 

 

– członkowie irlandzkiego parlamentu 

krajowego wybierani do Parlamentu 

Europejskiego w następnych wyborach 

mogą mieć podwójny mandat do czasu 

kolejnych wyborów do irlandzkiego 

parlamentu krajowego, kiedy to pierwszy 
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akapit niniejszego ustępu będzie mieć 

zastosowanie; 

– członkowie parlamentu Zjednoczonego 

Królestwa, którzy są także członkami 

Parlamentu Europejskiego podczas 

pięcioletniej kadencji poprzedzającej 

wybory do Parlamentu Europejskiego 

w 2004 roku, mogą mieć podwójny 

mandat do czasu wyborów do Parlamentu 

Europejskiego w 2009 roku, kiedy to 

pierwszy akapit niniejszego ustępu będzie 

mieć zastosowanie. 

 

Or. en 

 

Poprawka  249 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 7 – ustęp 3 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

3. Ponadto każde Państwo Członkowskie 

może, w sytuacjach, o których mowa 

w artykule 8, rozszerzyć zasady na 

płaszczyźnie krajowej dotyczące zakazu 

łączenia funkcji. 

3. Ponadto każde Państwo Członkowskie 

może, w sytuacjach, o których mowa 

w artykule 8, rozszerzyć zasady na 

płaszczyźnie krajowej dotyczące zakazu 

łączenia funkcji w odniesieniu do 

członków wybieranych w jednym z jego 

okręgów wyborczych. 

Or. en 

 

Poprawka  250 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego, 

którzy, podczas wymienionego w artykule 

5 okresu 5 lat, przyjmą funkcję określoną 

w ustępie 1, 2 i 3, zostaną zastąpieni 

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego, 

którzy, podczas wymienionego w artykule 

5 okresu 5 lat, przyjmą funkcję określoną 

w ustępie 1, 2 i 3, zostaną zastąpieni 
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zgodnie z artykułem 13. zgodnie z artykułem 13a lub artykułem 

13b. 

Or. en 

 

Poprawka  251 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego, 

którzy, podczas wymienionego w artykule 

5 okresu 5 lat, przyjmą funkcję określoną 

w ustępie 1, 2 i 3, zostaną zastąpieni 

zgodnie z artykułem 13. 

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego, 

którzy, podczas wymienionego w artykule 

5 okresu 5 lat, przyjmą funkcję określoną 

w ustępie 1 i 3, zostaną zastąpieni zgodnie 

z artykułem 13. 

Or. en 

 

Poprawka  252 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Jeśli w Państwie Członkowskim 

frekwencja w ostatnich wyborach do 

Parlamentu Europejskiego była poniżej 

50%, dane Państwo Członkowskie 

podejmuje działania w celu poprawy 

frekwencji i zapewnia kampanie 

informacyjne. 

Or. en 

 

Poprawka  253 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 
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Artykuł 9 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Nikt nie może głosować więcej niż jeden 

raz w danych wyborach członków 

Parlamentu Europejskiego. 

Z zastrzeżeniem artykułu 2a, nikt nie może 

głosować więcej niż jeden raz w danych 

wyborach członków Parlamentu 

Europejskiego. 

 W celu zapewnienia poszanowania tej 

zasady Parlament Europejski i Rada, 

stanowiąc w drodze rozporządzenia 

zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, ustalają listę wyborczą na 

szczeblu Unii Europejskiej. 

Or. en 

 

Poprawka  254 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 9 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Nikt nie może głosować więcej niż jeden 

raz w danych wyborach członków 

Parlamentu Europejskiego. 

Z zastrzeżeniem artykułu 2a ustęp 5, nikt 

nie może głosować więcej niż jeden raz w 

danych wyborach członków Parlamentu 

Europejskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  255 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 9 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 9a 

 Minimalny wiek wyborców w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego wynosi 16 lat. 
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Or. en 

 

Poprawka  256 

Mercedes Bresso 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 9 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 9a 

 Aby zapobiegać oszustwom, podwójnemu 

głosowaniu lub niemożności głosowania 

ze względu na nieefektywną wymianę 

informacji między Państwami 

Członkowskimi, termin sporządzenia i 

zamknięcia listy wyborczej przypada na 

osiem tygodni przed dniem wyborów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W pierwotnej wersji projektu wniosku poprawka brzmi: „Każde państwo członkowskie 

określa termin sporządzenia list wyborczych na poziomie krajowym (...)”. Takie 

sformułowanie mogłoby skutkować wyłączeniem list regionalnych lub list na szczeblu okręgu 

wyborczego z zakresu niniejszego przepisu. Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że chodzi o 

wszystkie listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

 

Poprawka  257 

Mercedes Bresso 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 9 b (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 9b 

 W każdym Państwie Członkowskim 

pojedynczy organ kontaktowy jest 

odpowiedzialny za wymianę danych 

dotyczących wyborców ze swoimi 

odpowiednikami w innych Państwach 

Członkowskich. Na przynajmniej sześć 
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tygodni przed dniem wyborów i za 

pośrednictwem jednolitych i bezpiecznych 

środków komunikacji elektronicznej 

wspomniany organ przekazuje swoim 

odpowiednikom dane dotyczące obywateli 

Unii, którzy są obywatelami więcej niż 

jednego Państwa Członkowskiego oraz 

obywateli Unii, którzy nie są obywatelami 

państwa członkowskiego, w którym 

zamieszkują. 

 Przekazywane informacje obejmują 

przynajmniej nazwisko i imię, wiek, 

miejsce zamieszkania i datę przybycia do 

danego Państwa Członkowskiego 

obywatela, którego informacje dotyczą. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Since the Commission and many Member States have pointed out the difficulties and 

problems encountered by them ahead of European elections in exchanging information 

concerning Union citizens living in another Member State, it is necessary to improve the 

system for exchanging information by appointing a single authority in each Member State to 

be responsible for gathering the information and transmitting it to its counterparts in other 

Member States, and for receiving such information from those counterparts and passing it to 

the authorities responsible for the voting operations. The deadline for transmitting the 

information should be six weeks before the election, thus giving enough time for the 

information to be processed in the Member States (and, in particular, for translation and 

transliteration in the case of alphabetic differences, and for the resolution of problems and 

issues arising from homonyms, etc.)”. 

 

Poprawka  258 

Rainer Wieland 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

odbywają się w dniu i okresach 

wyznaczonych przez każde Państwo 

Członkowskie; we wszystkich Państwach 

Członkowskich odbywają się one w tym 

samym okresie rozpoczynającym się w 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

odbywają się we wszystkich Państwach 

Członkowskich w tym samym okresie 

rozpoczynającym się w czwartek rano i 

kończącym się w następującą po nim 

niedzielę. Niedziela ta jest zawsze drugą 
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czwartek rano i kończącym się w 

następującą po nim niedzielę. 
niedzielą maja. We wszystkich Państwach 

Członkowskich wybory kończą się w tę 

niedzielę najpóźniej o godz. 20.00 czasu 

środkowoeuropejskiego. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Durch einen festgelegten Wahlzeitraum werden politische Einflüsse auf die Festlegung eines 

Wahldatums verhindert. Außerdem können sich die Wähler so über die Jahre an den 

Wahltermin gewöhnen. Mit dem durch den Antrag genannten Zeitraum wird die Kollission 

mit nationalen Feiertagen weitgehend vermieden; eine Kollission mit Ostern und Pfingsten ist 

in diesem Jahrhundert in den Wahljahren nicht absehbar. Die weitere Änderung würde 

verhindern, dass Informationen über Wahlergebnisse in Mitgliedstaaten veröffentlicht 

werden, in denen die Wahl zum Europäischen Parlament früher stattfindet, und dass somit 

das allgemeine Endergebnis der Wahl beeinflusst wird. 

 

Poprawka  259 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 10 – ustęp 1 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 

odbywają się w dniu i okresach 

wyznaczonych przez każde Państwo 

Członkowskie; we wszystkich Państwach 

Członkowskich odbywają się one w tym 

samym okresie rozpoczynającym się 

w czwartek rano i kończącym się 

w następującą po nim niedzielę. 

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 

odbywają się w dniu lub w dniach 

i okresach wyznaczonych przez każde 

Państwo Członkowskie. We wszystkich 

Państwach Członkowskich odbywają się 

one w tym samym dniu lub dniach 

przypadających w okresie 

rozpoczynającym się w czwartek rano 

i kończącym się w następującą po nim 

niedzielę. We wszystkich Państwach 

Członkowskich lokale wyborcze są 

zamykane w niedzielę o godz. 21.00 czasu 

środkowoeuropejskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  260 

Mercedes Bresso 
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Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 10 – ustęp 1  

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 

odbywają się w dniu i okresach 

wyznaczonych przez każde Państwo 

Członkowskie; we wszystkich Państwach 

Członkowskich odbywają się one w tym 

samym okresie rozpoczynającym się 

w czwartek rano i kończącym się 

w następującą po nim niedzielę. 

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 

odbywają się w dniu lub w dniach 

i okresach wyznaczonych przez każde 

Państwo Członkowskie. We wszystkich 

Państwach Członkowskich odbywają się 

one w tym samym dniu lub dniach 

przypadających w okresie 

rozpoczynającym się w czwartek rano 

i kończącym się w następującą po nim 

niedzielę. We wszystkich Państwach 

Członkowskich wybory kończą się w 

niedzielę o godz. 23.00 czasu 

środkowoeuropejskiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta ma na celu uniknięcie wycieku informacji o wynikach wyborów w państwach 

członkowskich, w których wybory odbyły się wcześniej, a tym samym wyeliminowanie 

możliwości wpływania na ogólne ostateczne wyniki wyborów. 

 

Poprawka  261 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

2. Państwa członkowskie nie mogą 

urzędowo ogłosić wyników przed 

zakończeniem głosowania w państwie 

członkowskim, którego wyborcy głosują 

jako ostatni w okresie wymienionym w 
ustępie 1. 

2. Pierwsze prognozy wyników wyborów 

podawane są jednocześnie we wszystkich 

Państwach Członkowskich o godz. 21.00 

czasu środkowoeuropejskiego w niedzielę 

kończącą okres wyborczy, o którym mowa 
w ustępie 1. 

Or. en 
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Poprawka  262 

Mercedes Bresso 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 10 ustęp 2 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

2. Państwa Członkowskie nie mogą 

urzędowo ogłosić wyników przed 

zakończeniem głosowania w państwie 

członkowskim, którego wyborcy głosują 

jako ostatni w okresie wymienionym w 

ustępie 1. 

2. Państwa Członkowskie nie mogą 

urzędowo ogłosić wyników przed 

zakończeniem głosowania w Państwie 

Członkowskim, którego wyborcy głosują 

jako ostatni w okresie wymienionym w 

ustępie 1. Pierwsze prognozy wyników 

wyborów podawane są jednocześnie we 

wszystkich państwach członkowskich o 

godz. 23.00 czasu środkowoeuropejskiego 

w niedzielę kończącą okres wyborczy, o 

którym mowa w ustępie 1. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dzięki temu zapisowi będzie to znacząca chwila w wymiarze ogólnoeuropejskim. 

 

Poprawka  263 

Rainer Wieland 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

2. Państwa Członkowskie nie mogą 

urzędowo ogłosić wyników przed 

zakończeniem głosowania w Państwie 

Członkowskim, którego wyborcy głosują 

jako ostatni w okresie wymienionym w 

ustępie 1. 

2. Państwa Członkowskie nie mogą 

urzędowo ogłosić wyników przed 

zakończeniem głosowania w Państwie 

Członkowskim, którego wyborcy głosują 

jako ostatni w okresie wymienionym w 

ustępie 1. Przed upływem tego terminu nie 

mogą być również publikowane prognozy 

oparte na sondażach przeprowadzonych 

wśród wyborców po ich wyjściu z lokali 

wyborczych. 

Or. de 
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UzasadnienieW interesie wyborców podanie wyników powinno nastąpić jak najszybciej, nie w 

nocy albo dopiero następnego dnia rano. 

 

Poprawka  264 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 2a. Liczenie głosów wysyłanych pocztą 

rozpoczyna się we wszystkich Państwach 

Członkowskich po zakończeniu 

głosowania w Państwie Członkowskim, 

którego wyborcy głosują jako ostatni w 

okresie wymienionym w ustępie 1. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Jednoczesne liczenie głosów wysyłanych pocztą we wszystkich państwach członkowskich 

uniemożliwi podanie wyników wyborów w państwach członkowskich, których lokale wyborcze 

zamykane są jeszcze przed upływem terminu wymienionego w ustępie 1. 

 

Poprawka  265 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 11 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. Rada, stanowiąc jednomyślnie, po 

konsultacji z Parlamentem Europejskim, 

wyznaczy okres wyborczy 

przeprowadzenia pierwszych wyborów. 

1. Parlament Europejski, po konsultacji z 

Radą, wyznaczy okres wyborczy 

przeprowadzenia wyborów na co najmniej 

rok przed końcem pięcioletniego okresu, o 

którym mowa w artykule 5. 

2. Następne wybory odbywają się 

w okresie odpowiadającym pierwszemu, 

w ostatnim roku pięcioletniego okresu, 

o którym mowa w artykule 5. 
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Jeżeli przeprowadzenie wyborów we 

Wspólnocie w tym okresie okaże się 

niemożliwe, Rada stanowiąc 

jednomyślnie, po konsultacji 

z Parlamentem Europejskim, wyznaczy, 

nie później niż rok przed końcem okresu 

pięciu lat, o którym mowa w artykule 5, 

inny okres wyborczy nie późniejszy niż 

dwa miesiące przed lub jeden miesiąc po 

okresie wyznaczonym zgodnie 

z poprzednim akapitem. 

 

3. Bez uszczerbku dla artykułu 139 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską i artykułu 109 Traktatu 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Energii Atomowej, Parlament Europejski 

zbiera się, bez konieczności zwoływania 

go, w pierwszy wtorek po upływie 

miesiąca od zakończenia okresu 

wyborczego. 

3. Bez uszczerbku dla artykułu 229 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej i artykułu 109 Traktatu 

ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Energii Atomowej, Parlament Europejski 

zbiera się, bez konieczności zwoływania 

go, w pierwszy wtorek po upływie 

miesiąca od zakończenia okresu 

wyborczego. 

4. Kompetencje ustępującego Parlamentu 

Europejskiego wygasają w momencie 

otwarcia pierwszego posiedzenia nowego 

Parlamentu Europejskiego. 

 

Or. en 

 

Poprawka  266 

Rainer Wieland, David McAllister 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 11 – ustęp 2 – punkt 2 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Jeżeli przeprowadzenie wyborów we 

Wspólnocie w tym okresie okaże się 

niemożliwe, Rada stanowiąc 

jednomyślnie, po konsultacji 

z Parlamentem Europejskim, wyznaczy, 

nie później niż rok przed końcem okresu 

pięciu lat, o którym mowa w artykule 5, 

inny okres wyborczy nie późniejszy niż 

dwa miesiące przed lub jeden miesiąc po 

okresie wyznaczonym zgodnie 

z poprzednim akapitem. 

skreślony 
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą artykułu 10 termin wyborów jest już ustalony. 

Poprawka  267 

Pervenche Berès 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Jeżeli przeprowadzenie wyborów we 

Wspólnocie w tym okresie okaże się 

niemożliwe, Rada stanowiąc 

jednomyślnie, po konsultacji z 

Parlamentem Europejskim, wyznaczy, nie 

później niż rok przed końcem okresu 

pięciu lat, o którym mowa w artykule 5, 

inny okres wyborczy nie późniejszy niż 

dwa miesiące przed lub jeden miesiąc po 

okresie wyznaczonym zgodnie 

z poprzednim akapitem. 

Jeżeli przeprowadzenie wyborów w Unii 

w tym okresie okaże się niemożliwe, 

Parlament Europejski i Rada wyznaczą, 

nie później niż 12 tygodni przed końcem 

okresu pięciu lat, o którym mowa w 

artykule 5, inny okres wyborczy nie 

późniejszy niż dwa miesiące przed lub 

jeden miesiąc po okresie wyznaczonym 

zgodnie z poprzednim akapitem. 

Or. fr 

 

Poprawka  268 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 12 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Parlament Europejski weryfikuje mandat 

członków Parlamentu Europejskiego. W 

tym celu odnotowuje rezultaty ogłoszone 

urzędowo przez Państwa Członkowskie 

i rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć 

na tle postanowień niniejszego Aktu, inne 

aniżeli wynikające z przepisów krajowych, 

do których niniejszy Akt się odnosi. 

Parlament Europejski weryfikuje mandaty 

członków Parlamentu na podstawie 

rezultatów ogłoszonych urzędowo przez 

organ wyborczy, o którym mowa w 

artykule 2a ustęp 2, i przez Państwa 

Członkowskie. 
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Poprawka  269 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 12 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Parlament Europejski weryfikuje mandat 

członków Parlamentu Europejskiego. W 

tym celu odnotowuje rezultaty ogłoszone 

urzędowo przez Państwa Członkowskie 

i rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć na 

tle postanowień niniejszego Aktu, inne 

aniżeli wynikające z przepisów krajowych, 

do których niniejszy Akt się odnosi. 

Parlament Europejski weryfikuje mandat 

członków Parlamentu Europejskiego. W 

tym celu odnotowuje rezultaty ogłoszone 

urzędowo przez Państwa Członkowskie 

oraz przez europejski organ wyborczy 
i rozstrzyga spory, jakie mogą wyniknąć na 

tle przepisów niniejszego Aktu, inne 

aniżeli wynikające z przepisów krajowych, 

do których niniejszy Akt się odnosi. 

Or. en 

Poprawka  270 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 12 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 12a 

 W przypadku gdy byli członkowie 

Parlamentu Europejskiego zamierzają 

podjąć działalność zawodową w okresie 18 

miesięcy po zakończeniu sprawowania 

funkcji, informują o tym Parlament 

Europejski w odpowiednim terminie, a 

Parlament Europejski bada charakter 

planowanej działalności zawodowej. Jeśli 

planowana działalność zawodowa ma 

związek z obowiązkami wykonywanymi w 

ramach sprawowania funkcji przez byłego 

członka podczas jego kadencji, Parlament 

Europejski zasięga opinii komisji ad hoc 

ds. etyki. 
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Uzasadnienie 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego będący sprawozdawcami i kontrsprawozdawcami 

mają dostęp do poufnych informacji, które mogłyby zapewnić ich przyszłemu pracodawcy 

nieuczciwą przewagę podczas negocjacji w przyszłości, gdyby były poseł do Parlamentu 

Europejskiego został przez niego zatrudniony bezpośrednio po zakończeniu mandatu. 

 

Poprawka  271 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka 

Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, 

śmierci lub utraty mandatu. 

Wakat powstaje, gdy mandat członka 

Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, 

śmierci lub utraty mandatu. 

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień 

niniejszego Aktu, każde Państwo 

Członkowskie ustanawia odpowiednie 

procedury w celu zapełnienia wakatu 

powstałego podczas okresu pięcioletniej 

kadencji, o którym mowa w artykule 5, na 

pozostałą część tego okresu. 

 

3. Gdy prawo państwa członkowskiego 

zawiera wyraźny przepis dotyczący utraty 

mandatu członka Parlamentu 

Europejskiego, mandat ten wygasa 

zgodnie z tym przepisem. Właściwe władze 

krajowe informują o tym Parlament 

Europejski. 

 

4. W przypadku wystąpienia wakatu 

w wyniku rezygnacji lub śmierci, 

przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego niezwłocznie informuje 

o tym właściwe władze danego państwa 

członkowskiego. 

 

Or. en 
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Poprawka  272 

Pervenche Berès 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka 

Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, 

śmierci lub utraty mandatu. 

1. Wakat powstaje, gdy mandat członka 

Parlamentu wygasa w wyniku rezygnacji, 

śmierci lub utraty mandatu zgodnie z 

przepisami krajowego prawa wyborczego. 

Or. fr 

 

Poprawka  273 

Pervenche Berès 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 1a. Do celów ustępu 1 utrata mandatu 

obejmuje wszystkie przypadki 

automatycznej utraty prawa do mandatu, 

w szczególności wynikające z 

niezgodności, przewidziane krajowym 

prawem wyborczym, pod warunkiem, że 

jest ono zgodne z prawem Unii 

Europejskiej. 

Or. fr 

Poprawka  274 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 2a. Jeżeli prawo danego Państwa 

Członkowskiego przewiduje tymczasowe 

zastępstwo członka parlamentu krajowego 

podczas jego nieobecności wynikającej z 
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przebywania na urlopie macierzyńskim, 

państwo to może postanowić, że przepisy 

takie stosuje się odpowiednio do członków 

Parlamentu Europejskiego, których 

wybrano w tym państwie. 

Or. en 

 

Poprawka  275 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 13a 

 1. W przypadku członków Parlamentu 

Europejskiego wybieranych w ich 

okręgach wyborczych i z zastrzeżeniem 

innych przepisów niniejszego Aktu każde 

Państwo Członkowskie przyjmuje 

odpowiednie procedury w celu obsadzenia 

wakatu powstałego podczas pięcioletniej 

kadencji, o której mowa w artykule 5, na 

pozostałą jej część. 

 2. Gdy ustawodawstwo Państwa 

Członkowskiego zawiera wyraźne przepisy 

dotyczące utraty mandatu przez członka 

Parlamentu Europejskiego wybranego w 

okręgu wyborczym danego Państwa 

Członkowskiego, mandat ten wygasa 

zgodnie z tymi przepisami. Właściwe 

organy danego Państwa Członkowskiego 

informują Parlament Europejski o 

wspomnianych przepisach. 

 3. W przypadku powstania wakatu w 

wyniku rezygnacji lub śmierci członka 

Parlamentu Europejskiego wybranego w 

okręgu wyborczym Państwa 

Członkowskiego przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego niezwłocznie 

informuje o tym wakacie właściwe organy 

danego Państwa Członkowskiego. 
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Poprawka  276 

Sylvie Goulard 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 a (nowy) 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 13a 

 1. W przypadku członków Parlamentu 

Europejskiego wybieranych z okręgu 

wyborczego Unii Europejskiej i z 

zastrzeżeniem innych przepisów 

niniejszego Aktu w przepisach 

wykonawczych przyjętych zgodnie z 

artykułem 14 przyjmuje się odpowiednie 

procedury w celu zapełnienia wakatu na 

pozostałą część pięcioletniej kadencji, o 

której mowa w artykule 5. 

 2. Gdy prawo UE zawiera wyraźne 

przepisy dotyczące utraty mandatu przez 

członka Parlamentu Europejskiego 

wybranego z listy ogólnoeuropejskiej, 

mandat ten wygasa zgodnie z tymi 

przepisami. Organ wyborczy informuje 

Parlament Europejski o wspomnianych 

przepisach. 

 3. W przypadku powstania wakatu w 

wyniku rezygnacji lub śmierci członka 

Parlamentu Europejskiego wybranego w 

okręgu wyborczym Unii Europejskiej 

przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego niezwłocznie informuje o 

tym organ wyborczy. 

Or. en 

 

Poprawka  277 

Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 13 b (nowy) 
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Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

 Artykuł 13b 

 1. W przypadku członków Parlamentu 

Europejskiego wybieranych z okręgu 

wyborczego Unii Europejskiej i z 

zastrzeżeniem innych przepisów 

niniejszego Aktu zgodnie z procedurą 

przewidzianą w artykule 14 przyjmuje się 

odpowiednie procedury w celu zapełnienia 

wakatu na pozostałą część pięcioletniej 

kadencji, o której mowa w artykule 5. 

 2. Gdy prawo UE zawiera wyraźne 

przepisy dotyczące utraty mandatu przez 

członka Parlamentu Europejskiego 

wybranego z listy ogólnoeuropejskiej, 

mandat ten wygasa zgodnie z tymi 

przepisami. Organ wyborczy informuje 

Parlament Europejski o wspomnianych 

przepisach. 

 3. W przypadku powstania wakatu w 

wyniku rezygnacji lub śmierci członka 

Parlamentu Europejskiego wybranego w 

okręgu wyborczym Unii Europejskiej 

przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego niezwłocznie informuje o 

tym organ wyborczy. 

Or. en 

 

Poprawka  278 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 14  

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Jeśli konieczne będzie przyjęcie środków 

w celu wykonania niniejszego Aktu, Rada, 

stanowiąc jednomyślnie, na wniosek 

Parlamentu Europejskiego, po konsultacji 

z Komisją, przyjmie takie środki, 

dołożywszy starań, aby osiągnąć 

porozumienie z Parlamentem 

Środki w celu wykonania niniejszego Aktu 

proponuje się na wniosek Parlamentu 

Europejskiego stanowiącego większością 

głosów zasiadających w nim członków i 

przyjmowane przez Radę stanowiącą 

kwalifikowaną większością głosów po 

konsultacji z Komisją i uzyskaniu zgody 
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Europejskim w ramach komitetu 

pojednawczego składającego się z Rady 

i przedstawicieli Parlamentu 

Europejskiego. 

Parlamentu Europejskiego. 

Or. en 

 

Poprawka  279 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Artykuł 15 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Niniejszy Akt sporządzony jest w językach 

angielskim, duńskim, fińskim, 

francuskim, greckim, hiszpańskim, 

irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, 

portugalskim, szwedzkim i włoskim, przy 

czym teksty w każdym z tych języków są na 

równi autentyczne. 

 

 Na mocy traktatów o przystąpieniu tekst 

niniejszego Aktu w języku bułgarskim, 

czeskim, chorwackim, estońskim, 

litewskim, łotewskim, maltańskim, 

polskim, rumuńskim, słowackim, 

słoweńskim i węgierskim jest również 

autentyczny. 

Załączniki I i II stanowią integralną część 

niniejszego Aktu. 

 

Or. en 

 

Poprawka  280 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Załącznik I 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Załącznik I skreślony 

Zjednoczone Królestwo stosuje  
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postanowienia niniejszego Aktu jedynie 

w odniesieniu do Zjednoczonego 

Królestwa. 

Or. en 

 

Poprawka  281 

Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 

Akt wyborczy z 1976 r. 

Załącznik II 

 

Akt wyborczy z 1976 r. Poprawka 

Załącznik II skreślony 

Deklaracja w sprawie art.14  

W odniesieniu do procedury, której 

powinien przestrzegać komitet 

pojednawczy, uzgodniono, że zostanie ona 

oparta na przepisach ustępów 5, 6 i 7 

procedury ustanowionej we wspólnej 

deklaracji Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji 4 marca 1975 roku1. 

 

_____________  

1 Dz.U. C 89 z 22. 4. 1975, s. 1.  

Or. en 

 


