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Pozměňovací návrh 25
Andrew Duff

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 9 a 10, čl. 14 odst. 2 
a čl. 48 odst. 2, 3 a 4 Smlouvy o Evropské 
unii a na články 22, 223 a 225 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 9 a 10, čl. 14 odst. 2 
a čl. 48 odst. 2, 3 a 4 Smlouvy o Evropské 
unii, na články 22, 223 a 225 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a na článek 3 
Protokolu (č. 2) o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality, 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
György Schöpflin

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh Komise 
(KOM(2006)791), kterým se mění 
směrnice 93/109/ES ze dne 
6. prosince 1993, pokud jde o některá 
pravidla pro výkon práva volit a být volen 
ve volbách do Evropského parlamentu 
občanů Unie, kteří mají bydliště 
v některém členském státě a nejsou jeho 
státními příslušníky,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. podle čl. 10 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii jsou občané na úrovni 
Unie přímo zastoupeni v Evropském 
parlamentu,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. Parlament je volen přímou volbou 
každých pět let od roku 1979 a jeho 
pravomoci a vliv během tohoto období 
výrazně vzrostly, především v důsledku 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost,

D. Parlament je volen přímou volbou 
každých pět let od roku 1979 a jeho 
pravomoci a vliv během tohoto období 
vzrostly,

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. pojetí občanství Evropské unie, které 
poprvé v rámci ústavního řádu oficiálně 
stanovila Maastrichtská smlouva v roce 
1993, zahrnovalo právo účastnit se za 
jistých podmínek evropských a obecních 
voleb v jiných členských státech než ve 
svém vlastním státě a Listina základních 
práv, která je nyní na základě Lisabonské 
smlouvy právně závazná, toto právo spolu 
s dalšími občanskými právy ještě posílila,

F. pojetí občanství Evropské unie, které 
poprvé v rámci ústavního řádu oficiálně 
stanovila Maastrichtská smlouva v roce 
1993, zahrnovalo právo účastnit se za 
jistých podmínek evropských a obecních 
voleb v jiných členských státech než ve 
svém vlastním státě a Listina základních 
práv, která je nyní na základě Lisabonské 
smlouvy právně závazná, toto právo spolu 
s právy s ním spojenými ještě posílila,
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. všeobecné uznání demokratické úlohy 
Parlamentu však zůstává omezené, 
politické strany na evropské úrovni se 
teprve formují, volební kampaně mají 
stále spíše národní než evropský charakter 
a sdělovací prostředky věnují Parlamentu 
jen občasnou pozornost,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. celková účast ve volbách do Parlamentu 
se neustále snižuje z 63 % v roce 1979 na 
43 % v roce 2009,

H. celková účast ve volbách do Parlamentu 
se neustále snižuje z 63 % v roce 1979 na 
43 % v roce 2009; nová ustanovení 
Lisabonské smlouvy zavazují Evropský 
parlament a všechny další orgány 
k posilování všeobecné účasti na 
demokratickém procesu v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. členské státy používají pro volby do 
Evropského parlamentu různé systémy, 
zejména pokud jde o organizaci volebních 
obvodů a preferenční hlasování, ale 
i pokud jde o opatření ke zvýšení 
zastoupení žen a národnostních menšin,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 33
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. členské státy používají pro volby do 
Evropského parlamentu různé systémy, 
zejména pokud jde o organizaci volebních 
obvodů a preferenční hlasování, ale 
i pokud jde o opatření ke zvýšení 
zastoupení žen a národnostních menšin,

I. členské státy používají pro volby do 
Evropského parlamentu různé systémy, 
zejména pokud jde o organizaci volebních 
obvodů a preferenční hlasování, ale 
i pokud jde o opatření ke zvýšení 
zastoupení žen a menšin,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. počet občanů EU, kteří mají bydliště 
v jiném než svém vlastním členském státě 
a kteří volí ve volbách do Evropského 
parlamentu, je nízký a počet takových 
občanů, kteří v těchto volbách kandidují, je 
zanedbatelný; v jednotlivých členských 
státech se liší požadavky na bydliště, 

J. počet občanů EU, kteří mají bydliště 
v jiném než svém vlastním členském státě 
a kteří volí ve volbách do Evropského 
parlamentu, je nízký a počet takových 
občanů, kteří v těchto volbách kandidují, je 
zanedbatelný; v jednotlivých členských 
státech se liší požadavky na bydliště, 
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pokud jde o získání volebního práva, jakož 
i délka období, po jehož uplynutí je 
občanům členských států, kteří mají 
bydliště jinde v EU, odňato právo volit 
v domovském členském státě,

pokud jde o získání volebního práva, jakož
i délka období, po jehož uplynutí je 
občanům členských států, kteří mají 
bydliště jinde v EU, odňato právo volit 
v domovském členském státě; navíc 
předávání informací mezi členskými státy 
o občanech jiných členských států 
zapsaných na seznamy voličů nebo 
kandidujících ve volbách není efektivní,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že podle judikatury 
Soudního dvora členské státy disponují 
nezanedbatelnou výsadou při stanovení, 
kdo může volit ve volbách do EP, musí 
však respektovat obecné zásady právních 
předpisů EU a nesmí s jednotlivými 
kategoriemi občanů EU za stejných 
okolností nakládat odlišným způsobem1, 
a podobně, přestože si podmínky pro 
získání či ztrátu státní příslušnosti stanoví 
každý členský stát sám, musí přitom 
zohledňovat status občanství Unie2,

K. vzhledem k tomu, že podle nových 
ustanovení Lisabonské smlouvy a zejména 
článku 10 Smlouvy o Evropské unii musí 
členské státy respektovat obecné zásady 
právních předpisů EU a nesmí 
s jednotlivými kategoriemi občanů EU za 
stejných okolností nakládat odlišným 
způsobem1; a podobně, přestože si 
podmínky pro získání či ztrátu občanství
stanoví každý členský stát sám, musí 
přitom zohledňovat status občanství Unie2,

Or. en

                                               
1 Případ C–145/04 Španělské království vs. Spojené království Velké Británie a Severního Irska [2006] ECR I-
7917 (týkající se Gibraltaru) a případ C–300/04 M. G. Eman a O. B. Sevinger vs. College van burgemeester en 
wethouders van Den Haag [2006] ECR I-8055 (týkající se Aruby).
2 Věc C-135/08 Rottmann v Freistaat Bayern: rozsudek ze dne 2. března 2010 (Úř. věst. C 113, 1.5.2010, s. 4).
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Pozměňovací návrh 36
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. současné návrhy Komise, jež mají za cíl 
usnadnit volební účast občanů EU, kteří 
mají bydliště v jiném než ve svém vlastním 
členském státě, jsou blokovány Radou1,

L. současné návrhy Komise, jež mají za cíl 
usnadnit volební účast občanů EU, kteří 
mají bydliště v jiném než ve svém vlastním 
členském státě, a zrušit systém výměny 
informací jako jeden ze současných 
možných způsobů, jak lidem zabránit ve 
volební účasti či kandidování ve více 
členských státech v rámci stejných voleb,
jsou blokovány Radou3,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. v rámci 27 členských států se 
minimální věk osob způsobilých 
kandidovat ve volbách pohybuje od 18 do 
25 let a v případě způsobilosti volit je to od 
16 do 18 let; je důležité vést mladé lidi 
k účasti ve volbách,

vypouští se

Or. en

                                               
1 Viz směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993 o pravidlech pro výkon práva volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho 
státními příslušníky (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34), a usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 
o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá konkrétní pravidla pro výkon 
práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém 
členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s.193).
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Pozměňovací návrh 38
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. v rámci 27 členských států se 
minimální věk osob způsobilých 
kandidovat ve volbách pohybuje od 18 do 
25 let a v případě způsobilosti volit je to od 
16 do 18 let; je důležité vést mladé lidi 
k účasti ve volbách,

M. (Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. v rámci 27 členských států se 
minimální věk osob způsobilých 
kandidovat ve volbách pohybuje od 18 do 
25 let a v případě způsobilosti volit je to od 
16 do 18 let; je důležité vést mladé lidi 
k účasti ve volbách,

M. (Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 40
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. počet poslankyň EP nyní dosahuje 
35 %; je nezbytné přijmout opatření 
potírající ve větší míře nerovnováhu

N. počet poslankyň EP nyní dosahuje 
35 %; je nezbytné vyvinout úsilí o další 
snížení nerovnováhy v zastoupení žen 
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v zastoupení žen a mužů v Parlamentu, 
zejména v určitých členských státech,

a mužů v Parlamentu, zejména v určitých 
členských státech,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. počet poslankyň EP nyní dosahuje 
35 %; je nezbytné přijmout opatření 
potírající ve větší míře nerovnováhu 
v zastoupení žena a mužů v Parlamentu, 
zejména v určitých členských státech,

N. počet poslankyň EP nyní dosahuje 35 % 
a je potěšující, že tento trend sílí,

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. existuje ještě řada dalších otázek, které 
by mohly být přezkoumány s ohledem na 
tyto volby, včetně otázky minimálních 
prahů, použití elektronického hlasování,
ověřování pověřovacích listin poslanců EP 
a obsazování uvolněných mandátů,

O. existuje ještě řada dalších bodů, 
o kterých by se v budoucnosti mohlo 
diskutovat a které by mohly být 
přepracovány, například ověřování 
pověřovacích listin poslanců EP nebo
obsazování uvolněných mandátů,

Or. de
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Pozměňovací návrh 43
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. existuje ještě řada dalších otázek, které 
by mohly být přezkoumány s ohledem na 
tyto volby, včetně otázky minimálních 
prahů, použití elektronického hlasování,
ověřování pověřovacích listin poslanců EP 
a obsazování uvolněných mandátů,

O. existuje ještě řada dalších otázek, které 
by mohly být přezkoumány s ohledem na 
tyto volby, včetně otázky minimálních 
prahů, ověřování pověřovacích listin 
poslanců EP a obsazování uvolněných 
mandátů,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. Parlament naléhavě žádal Radu, aby 
posunula datum konání voleb na květen, 
což by mu umožnilo lépe zorganizovat 
svou činnost tak, aby se urychlila volba 
nového předsedy Komise, a vyhnout se 
začátku letních prázdnin v několika 
členských státech1,

P. v souladu se zásadami stanovenými 
Smlouvou o Evropské unii je na 
Evropském parlamentu, aby v součinnosti 
s Radou stanovil datum konání 
evropských voleb,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

                                               
1 Jak bylo navrženo v usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2005 o pokynech pro schvalování 
Evropské komise (Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 137).
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. je nutné pravidelně přistupovat 
k přerozdělení parlamentních křesel mezi 
jednotlivé členské státy, aby tak byla 
zohledněna demografická změna v počtu 
stálých obyvatel členských států a aby 
byla důsledně dodržována zásada 
sestupné poměrnosti; dohody by bylo 
možné dosáhnout v případě apolitického, 
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách 
a blíže upřesněným v Aktu1,

Q. v souladu se zásadami stanovenými 
Smlouvou o Evropské unii je nutné, aby 
Evropský parlament byl zapojen do 
rozhodování o svém vlastním složení,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. je nutné pravidelně přistupovat 
k přerozdělení parlamentních křesel mezi 
jednotlivé členské státy, aby tak byla 
zohledněna demografická změna v počtu 
stálých obyvatel členských států a aby byla 
důsledně dodržována zásada sestupné 
poměrnosti; dohody by bylo možné 
dosáhnout v případě apolitického,
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách a blíže 
upřesněným v Aktu2,

Q. je nutné, aby rozdělení parlamentních 
křesel mezi jednotlivé členské státy bylo 
provedeno v souladu s pravidly a aby byla 
dodržována zásada sestupné poměrnosti;
mělo by být pravidelně přizpůsobováno 
demografickým změnám v počtu 
oprávněných voličů v jednotlivých 
státech; dohody by bylo možné dosáhnout 
v případě matematického vzorce 
odpovídajícího kritériím stanoveným ve 
Smlouvách a blíže upřesněným v Aktu,

Or. de

                                               
1 Prohlášení č. 5 připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference o Lisabonské smlouvě.
2 Prohlášení č. 5 připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference o Lisabonské smlouvě.
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Pozměňovací návrh 47
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. je nutné pravidelně přistupovat 
k přerozdělení parlamentních křesel mezi 
jednotlivé členské státy, aby tak byla 
zohledněna demografická změna v počtu 
stálých obyvatel členských států a aby byla 
důsledně dodržována zásada sestupné 
poměrnosti; dohody by bylo možné 
dosáhnout v případě apolitického, 
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách 
a blíže upřesněným v Aktu1,

Q. je nutné pravidelně přistupovat 
k přerozdělení parlamentních křesel mezi 
jednotlivé členské státy, aby tak byla 
zohledněna demografická změna v počtu 
stálých obyvatel členských států a aby byla 
důsledně dodržována zásada sestupné 
poměrnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. je nutné pravidelně přistupovat 
k přerozdělení parlamentních křesel mezi 
jednotlivé členské státy, aby tak byla 
zohledněna demografická změna v počtu 
stálých obyvatel členských států a aby byla 
důsledně dodržována zásada sestupné 
poměrnosti; dohody by bylo možné 
dosáhnout v případě apolitického, 
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách 
a blíže upřesněným v Aktu2,

Q. je nutné pravidelně přistupovat 
k přerozdělení parlamentních křesel mezi 
jednotlivé členské státy, aby tak byla 
zohledněna demografická změna v počtu 
stálých obyvatel členských států a aby byla 
důsledně dodržována zásada sestupné 
poměrnosti,

                                               
1 Prohlášení č. 5 připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference o Lisabonské smlouvě.
2 Prohlášení č. 5 připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference o Lisabonské smlouvě.
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Pozměňovací návrh 49
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vedle zásady sestupné poměrnosti by 
se mělo rozdělení mandátů navíc řídit 
následujícími zásadami, na kterých se 
Parlament shodl ve svém usnesení ze dne 
11. října 2007: zásadou efektivity, podle 
níž je počet poslanců omezen na úrovni, 
která ještě umožňuje, aby zákonodárné 
shromáždění plnilo svou úlohu, zásadou 
plurality, díky které mají občané každého 
členského státu jistotu, že bude 
zastoupeno spektrum nejdůležitějších 
politických směrů, zejména většinová 
strana a opozice, a zásadou solidarity, 
podle které nejlidnatější státy souhlasí 
s tím, že budou zastoupeny nižším počtem 
poslanců, aby umožnily lepší zastoupení 
méně lidnatých států,

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. Parlament postrádá autonomní systém 
regulace zákonem stanovených výsad 
a imunit svých poslanců; Rada již dříve 
odsouhlasila přezkoumání žádosti 

vypouští se
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Parlamentu o revizi Protokolu o výsadách 
a imunitách z roku 1965, jakmile statut 
poslanců vstoupí v platnost1,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. Parlament postrádá autonomní systém 
regulace zákonem stanovených výsad 
a imunit svých poslanců; Rada již dříve 
odsouhlasila přezkoumání žádosti 
Parlamentu o revizi Protokolu o výsadách 
a imunitách z roku 1965, jakmile statut 
poslanců vstoupí v platnost2,

R. Parlament postrádá autonomní systém 
regulace zákonem stanovených výsad 
a imunit svých poslanců,

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. volební postup Parlamentu musí 
dodržovat postup svobodných, 
spravedlivých a tajných voleb, dosáhnout 
všeobecné proporcionality zastoupení a být 
stálý a srozumitelný,

T. volební postup Parlamentu i postup 
nominací kandidátů jednotlivých stran na 
vnitrostátní úrovni musí dodržovat zásadu
svobodných, spravedlivých a tajných 
voleb, dosáhnout všeobecné 
proporcionality zastoupení a být stálý 
a srozumitelný,

                                               
1 Prohlášení ze dne 3. června 2005 učiněné zástupci členských států zasedajících v Radě.
2 Prohlášení ze dne 3. června 2005 učiněné zástupci členských států zasedajících v Radě.
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Pozměňovací návrh 53
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. Parlament v minulosti rozhodl, že 
zváží možnost volit některé poslance EP 
na základě nadnárodních volebních 
kandidátních listin s ohledem na 
skutečnost, že by tento postup přispěl 
k opravdu evropskému rozměru 
předvolebních kampaní, zejména pokud 
by ústřední úlohu měly politické strany na 
evropské úrovni1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Alain Lamassoure

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. Parlament v minulosti rozhodl, že 
zváží možnost volit některé poslance EP 
na základě nadnárodních volebních 
kandidátních listin s ohledem na 
skutečnost, že by tento postup přispěl 
k opravdu evropskému rozměru 
předvolebních kampaní, zejména pokud 
by ústřední úlohu měly politické strany na 
evropské úrovni2;

vypouští se

                                               
1 Naposledy ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 11. října 2007 (zpráva Lamassoura a Severina).
2 Naposledy ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 11. října 2007 (zpráva Lamassoura a Severina).
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Pozměňovací návrh 55
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. Parlament v minulosti rozhodl, že 
zváží možnost volit některé poslance EP 
na základě nadnárodních volebních 
kandidátních listin s ohledem na 
skutečnost, že by tento postup přispěl 
k opravdu evropskému rozměru 
předvolebních kampaní, zejména pokud 
by ústřední úlohu měly politické strany na 
evropské úrovni1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. Parlament v minulosti rozhodl, že zváží 
možnost volit některé poslance EP na 
základě nadnárodních volebních 
kandidátních listin s ohledem na 
skutečnost, že by tento postup přispěl
k opravdu evropskému rozměru 
předvolebních kampaní, zejména pokud by 
ústřední úlohu měly politické strany na 
evropské úrovni2.,

W. Parlament v minulosti rozhodl, že zváží 
možnost volit některé poslance EP na 
základě nadnárodních volebních 
kandidátních listin s ohledem na 
skutečnost, že by tento postup mohl přispět
k opravdu evropskému rozměru 
předvolebních kampaní, zejména pokud by 
ústřední úlohu měly politické strany na 
evropské úrovni,

                                               
1 Naposledy ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 11. října 2007 (zpráva Lamassoura a Severina).
2 Naposledy ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 11. října 2007 (zpráva Lamassoura a Severina).
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Pozměňovací návrh 57
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Wa. v případě zavedení nadnárodních 
kandidátních listin musí nejvyšším 
principem zůstat zásada rovnosti volby 
a status poslanců Parlamentu by neměl 
být ovlivněn způsobem jejich zvolení, tj. 
z nadnárodních či vnitrostátních 
kandidátních listin;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Wb. zavedení nadnárodních kandidátních 
listin by nemělo vést k dalšímu rozšíření 
Parlamentu, protože v souvislosti 
s nadcházejícím rozdělováním mandátů 
podle Lisabonské smlouvy se počet členů 
již zvýšil o 15 poslanců; další rozšiřování 
by nebylo slučitelné ani s výše uvedenou 
zásadou efektivity, ani s napjatou situací 
veřejných rozpočtů EU a jejích členských 
států, 

Or. de
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Pozměňovací návrh 59
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění X

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

X. Smlouva o EU stanoví: „Politické strany 
na evropské úrovni přispívají k utváření 
evropského politického vědomí a 
k vyjadřování vůle občanů Unie.“1,

X. Smlouva o EU stanoví: „Politické strany 
na evropské úrovni přispívají k utváření 
evropského politického vědomí a 
k vyjadřování vůle občanů Unie.“ a proto 
jsou politické strany na evropské úrovni 
oprávněny požádat o jednotný evropský 
statut, 

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Y

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Y. Lisabonská smlouva změnila příslušné 
znění týkající se složení Parlamentu, když 
místo „ze zástupců lidu států sdružených 
ve Společenství “2 uvádí „ze zástupců 
občanů Unie“3,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z

                                               
1 Čl. 10 odst. 4 Smlouvy o EU.
2 Článek 189 Smlouvy o založení Evropského společenství.
3 Čl. 14 odst. 2 Smlouvy o EU.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Z. i přes to, že byl nyní na základě 
ustanovení Lisabonské smlouvy zvýšen 
počet poslanců o 18 osob, nebude složení 
Parlamentu v souladu se zásadou 
sestupné proporcionality1,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup v dostatečném předstihu 
před volbami v roce 2014 s cílem zvýšit 
legitimitu a účinnost Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru 
a zajištěním spravedlivějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
Smlouvami;

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup v dostatečném předstihu 
před volbami v roce 2014 s cílem zvýšit 
legitimitu a účinnost Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru 
a zajištěním spravedlivějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
Smlouvami, a to při zachování systému 
poměrného zastoupení platného ve všech 
členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup v dostatečném předstihu 

1. přijímá rozhodnutí na základě článku 10 
Smlouvy o Evropské unii reformovat svůj 

                                               
1 Bod 6 výše uvedeného usnesení ze dne 6. května 2010.
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před volbami v roce 2014 s cílem zvýšit 
legitimitu a účinnost Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru 
a zajištěním spravedlivějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
Smlouvami;

volební postup v dostatečném předstihu 
před volbami v roce 2014 s cílem zvýšit 
legitimitu a účinnost Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru 
a zajištěním spravedlivějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu se 
Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. v této souvislosti důrazně vyzývá 
členské státy a evropské i vnitrostátní 
politické strany, aby se v rámci 
celospolečenského dialogu zasazovaly 
o jednotnější a přehlednější volební právo 
podněcující k vyšší volební účasti po celé 
Evropě a aby se přitom shodly na 
způsobech a časových horizontech pro 
odstranění vnitrostátních prahů pro volbu 
do Evropského, na sjednocení práva volit 
a práva být volen do Evropského 
parlamentu, na jeho odloučení od 
občanství jednotlivých států a Evropské 
unie a na jednotném postupu pro 
přidělování mandátů, který do velké míry 
vyloučí zkreslené zastoupení,

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební 
listinu moci také disponovat jedním 
hlasem pro celoevropskou listinu: 
hlasování pro celoevropský volební obvod 
bude v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 

vypouští se

                                               
1 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební 
listinu moci také disponovat jedním 
hlasem pro celoevropskou listinu: 
hlasování pro celoevropský volební obvod 
bude v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Alain Lamassoure

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební 
listinu moci také disponovat jedním 
hlasem pro celoevropskou listinu: 
hlasování pro celoevropský volební obvod 
bude v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 

vypouští se

                                                                                                                                                  
1 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební 
listinu moci také disponovat jedním 
hlasem pro celoevropskou listinu: 
hlasování pro celoevropský volební obvod 
bude v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny)2; dále navrhuje, aby na úrovni EU 
byl vytvořen volební orgán s cílem řídit 
průběh voleb, ve kterých jsou voleni 
kandidáti z celoevropské listiny, a ověřit 
výsledky těchto voleb;

vypouští se

Or. de
                                                                                                                                                  
1 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
2 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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Pozměňovací návrh 69
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

2. navrhuje, aby nejméně jedna desetina 
maximálního možného počtu členů 
Evropského parlamentu byla zvolena
jedním volebním obvodem tvořeným 
celým územím Evropské unie; nadnárodní 
listiny se budou skládat z kandidátů 
pocházejících alespoň ze třetiny členských 
států a budou zachovávat rovnoměrné 
zastoupení žen a mužů; každý volič bude 
kromě svého hlasu pro vnitrostátní nebo 
regionální volební listinu moci také 
disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu se systémem uzavřených 
kandidátních listin; mandáty budou 
přiděleny podle Sainte-Laguëho metody1;  
dále navrhuje, aby na úrovni EU byl 
vytvořen volební orgán s cílem řídit průběh 
voleb, ve kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski

Návrh usnesení
Bod 2

                                               
1 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a mohou zajistit náležité
zastoupení žen a mužů; každý volič bude 
kromě svého hlasu pro vnitrostátní nebo 
regionální volební listinu moci také 
disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s poměrným systémem 
s uzavřenou kandidátní listinou; mandáty 
budou přiděleny podle D'Hondtovy
metody1; dále navrhuje, aby na úrovni EU 
byl vytvořen volební orgán s cílem řídit 
průběh voleb, ve kterých jsou voleni 
kandidáti z celoevropské listiny, a ověřit 
výsledky těchto voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 

                                               
1 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu; mandáty budou 
přiděleny podle Sainte-Laguëho metody2; 
dále navrhuje, aby na úrovni EU byl 
vytvořen volební orgán s cílem řídit průběh 
voleb, ve kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou 
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 

2. navrhuje, aby 25 poslanců EP 
z celkového počtu 751 bylo zvoleno 
jedním volebním obvodem tvořeným 
celým územím Evropské unie; nadnárodní 
listiny se budou skládat z kandidátů 
pocházejících alespoň ze třetiny členských 
států a budou zachovávat rovnoměrné 
zastoupení žen a mužů; výběr kandidátů se 
řídí demokratickými zásadami; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 

                                                                                                                                                  
1 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody2; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů pocházejících alespoň ze 
třetiny členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny  podle 
Sainte-Laguëho metody1 bez uplatnění 
minimálního prahu; dále navrhuje, aby na 
úrovni EU byl vytvořen volební orgán 
s cílem řídit průběh voleb, ve kterých jsou 
voleni kandidáti z celoevropské listiny, 

                                                                                                                                                  
1 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
2 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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těchto voleb; a ověřit výsledky těchto voleb; 

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Sandrine Bélier

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby dalších 25 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných alespoň třetinou
členských států a budou zachovávat 
rovnoměrné zastoupení žen a mužů; každý 
volič bude kromě svého hlasu pro 
vnitrostátní nebo regionální volební listinu 
moci také disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

2. navrhuje, aby dalších 27 poslanců EP 
bylo zvoleno jedním volebním obvodem 
tvořeným celým územím Evropské unie; 
nadnárodní listiny se budou skládat 
z kandidátů vybraných ze všech členských 
států a budou zachovávat rovnoměrné 
zastoupení žen a mužů; každý volič bude 
kromě svého hlasu pro vnitrostátní nebo 
regionální volební listinu moci také 
disponovat jedním hlasem pro 
celoevropskou listinu: hlasování pro 
celoevropský volební obvod bude 
v souladu s polootevřeným systémem 
přednostních hlasů (přičemž hlasovat se 
bude buď pro kandidátní listinu jedné 
strany, nebo pro jednotlivé kandidáty 
listiny); mandáty budou přiděleny podle 
Sainte-Laguëho metody1; dále navrhuje, 
aby na úrovni EU byl vytvořen volební 
orgán s cílem řídit průběh voleb, ve 
kterých jsou voleni kandidáti 
z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 
těchto voleb;

Or. fr

                                               
1 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a v roce 2009 byla použita při evropských volbách 
v Německu, Lotyšsku a Švédsku. Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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Pozměňovací návrh 75
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. navrhuje, aby k přerozdělení 751 
stávajících mandátů mezi jednotlivé státy 
docházelo před každými volbami 
v případě, že to bude objektivně podloženo 
údaji zjištěnými Eurostatem, a to na 
základě celkového počtu obyvatel; 
přerozdělení bude provedeno na základě 
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách
a bude oznámeno alespoň dvanáct měsíců 
před koncem funkčního období;

3. navrhuje, aby rozhodnutí o složení 
Evropského parlamentu přijal Evropský 
parlament, který se usnáší většinou hlasů 
všech svých členů, a Evropská rada, která 
rozhoduje na základě konsenzu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. navrhuje, aby k přerozdělení 751 
stávajících mandátů mezi jednotlivé státy 
docházelo před každými volbami 
v případě, že to bude objektivně podloženo 
údaji zjištěnými Eurostatem, a to na 
základě celkového počtu obyvatel; 
přerozdělení bude provedeno na základě 
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách 
a bude oznámeno alespoň dvanáct měsíců 
před koncem funkčního období;

3. navrhuje, aby k přerozdělení 751 
stávajících mandátů mezi jednotlivé státy 
docházelo před každými volbami 
v případě, že to bude objektivně podloženo 
údaji zjištěnými Eurostatem, a to na 
základě celkového počtu obyvatel; 
přerozdělení bude oznámeno alespoň 
dvanáct měsíců před koncem funkčního
období;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. navrhuje, aby k přerozdělení 751 
stávajících mandátů mezi jednotlivé státy 
docházelo před každými volbami 
v případě, že to bude objektivně podloženo 
údaji zjištěnými Eurostatem, a to na 
základě celkového počtu obyvatel; 
přerozdělení bude provedeno na základě
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách a bude
oznámeno alespoň dvanáct měsíců před 
koncem funkčního období;

3. navrhuje, aby k přerozdělení stávajících 
mandátů mezi jednotlivé státy docházelo 
před každými volbami v případě, že to 
bude objektivně podloženo údaji 
zjištěnými Eurostatem, a to na základě 
celkového počtu oprávněných voličů; 
usiluje o to, aby se přerozdělení mandátů, 
které vzejde ze změny v počtu obyvatelstva, 
i nutná reforma rozdělení mandátů 
v důsledku zavedení nadnárodních 
kandidátních listin řídily podle
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách;
podotýká, že změny v rozdělení mandátů 
podle tohoto vzorce mohou proběhnout 
i postupně; zdůrazňuje, že nové rozdělení 
mandátů se nesmí v žádném případě 
výrazněji než dosud odchylovat od 
rozdělení vypočítaného podle sestupně 
poměrného principu; zastává názor, že 
nové rozdělení mandátů by mělo být
oznámeno alespoň dvanáct měsíců před 
koncem funkčního období;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. navrhuje, aby k přerozdělení 751 
stávajících mandátů mezi jednotlivé státy 
docházelo před každými volbami 
v případě, že to bude objektivně podloženo 

3. navrhuje, aby k přerozdělení 751 
stávajících mandátů mezi jednotlivé státy 
docházelo před každými volbami 
v případě, že to bude objektivně podloženo 
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údaji zjištěnými Eurostatem, a to na 
základě celkového počtu obyvatel; 
přerozdělení bude provedeno na základě 
matematického vzorce odpovídajícího 
kritériím stanoveným ve Smlouvách 
a bude oznámeno alespoň dvanáct měsíců 
před koncem funkčního období;

údaji zjištěnými Eurostatem, a to na 
základě celkového počtu obyvatel; 
přerozdělení bude provedeno podle zásady 
sestupné poměrnosti podle ustanovení 
Lisabonské smlouvy a tato zásada bude 
kritériem pro posouzení toho, zda 
příslušné orgány přijaly rozhodnutí 
o složení Evropského parlamentu 
v souladu s příslušnými pravidly;
konstatuje, že výše uvedený rámec 
umožňuje spojit zásadu účinnosti, neboť 
stanoví strop pro počet poslanců EP na 
úrovni, jež je stále slučitelná s úlohou 
zákonodárného shromáždění, se zásadou 
plurality, neboť umožňuje zastoupení 
hlavním představitelům politického 
spektra – zejména většině a opozici –
v každém členském státě, a se zásadou 
solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. považuje za nezbytné dále konzultovat 
vhodný vzorec, který zajistí 
rozdělení mandátů v souladu se zásadou 
sestupné poměrnosti, což znamená, že 
poměr mezi počtem obyvatel 
a nezaokrouhleným počtem mandátů 
jednotlivých států se musí lišit v závislosti 
na aktuálním počtu jejich obyvatel tak, 
aby každý poslanec z lidnatějšího 
členského státu zastupoval více občanů 
než poslanec z méně lidnatého státu 
a naopak, aby zároveň žádný méně lidnatý 
členský stát neměl více mandátů než 
lidnatější stát; tento vzorec by měl všem 
státům, kterým přísluší více mandátů, než 
je minimální počet, zajistit sestupně 
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poměrné přidělení mandátů a průběh 
grafu by neměl vykazovat žádné zlomy 
a přerušení; vzorec by měl za stávajících 
podmínek vést k takovému rozdělení 
mandátů, které bude co nejblíže počtu 
mandátů stanovenému v platném znění 
Smlouvy o Evropské unii a které bude 
v duchu solidarity, což znamená, že menší 
státy dostanou více mandátů, než by jim 
náleželo podle čistě poměrného rozdělení 
a větší státy naopak získají přiměřeně 
menší počet mandátů; vzorec musí 
splňovat kriteria stanovená Smlouvami, 
podle kterých nesmí žádný členský stát mít 
méně než 6 nebo více než 96 mandátů 
a celkový počet mandátů, včetně mandátů 
získaných přes nadnárodní kandidátské 
listiny, nesmí být vyšší než 751; vzorec 
musí za všech okolností vést 
k jednoznačnému výsledku, co se týče 
přidělených mandátů; navíc musí 
popisovat obecná pravidla, aniž by vznikly 
výjimky pro některý členský stát;

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Alyn Smith

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. navrhuje, aby ve všech členských 
státech s více než 20 miliony obyvatel byly 
vytvořeny regionální volební obvody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení s cílem zvýšit soudržnost 
a srovnatelnost údajů o obyvatelstvu 
poskytovaných členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby při přerozdělení mandátů 
byla zohledněna skutečnost, že 
v Evropském parlamentu nejsou 
zastoupeny některé autonomní regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. opětovně navrhuje, aby období voleb 
bylo přesunuto z června na květen;

4. navrhuje, aby datum konání 
evropských voleb určil se souhlasem Rady 
Evropský parlament, který rozhodne 
většinou hlasů všech svých členů rok před 
ukončením svého pětiletého funkčního 
období, nejpozději však šest měsíců před 
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jeho vypršením;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. opětovně navrhuje, aby období voleb 
bylo přesunuto z června na květen;

4. opětovně navrhuje, aby období voleb 
bylo přesunuto z června na květen; vyzývá 
Radu, aby po slyšení v Parlamentu 
stanovila nejpozději do 31. 12. 2011 
termín evropských voleb v roce 2014;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá členské státy a politické 
strany, aby podporovaly lepší zastoupení 
žen a příslušníků národnostních menšin 
na kandidátních listinách na úrovni EU 
i na úrovni vnitrostátní;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá členské státy a politické 
strany, aby podporovaly lepší zastoupení 
žen a příslušníků národnostních menšin 
na kandidátních listinách na úrovni EU 
i na úrovni vnitrostátní;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá členské státy a politické 
strany, aby podporovaly lepší zastoupení 
žen a příslušníků národnostních menšin na 
kandidátních listinách na úrovni EU i na 
úrovni vnitrostátní;

5. naléhavě žádá členské státy a politické 
strany, aby podporovaly lepší zastoupení 
žen a příslušníků národnostních menšin na 
kandidátních listinách na úrovni EU i na 
úrovni vnitrostátní; uznává význam 
takového zastoupení pro vnitřní i vnější 
legitimitu Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski, Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá členské státy a politické 
strany, aby podporovaly lepší zastoupení 
žen a příslušníků národnostních menšin na 
kandidátních listinách na úrovni EU i na 
úrovni vnitrostátní;

5. žádá členské státy a politické strany, aby 
podporovaly lepší zastoupení žen 
a příslušníků menšin na kandidátních 
listinách na úrovni EU i na úrovni 
vnitrostátní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Oriol Junqueras Vies

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vybízí členské státy, aby využily této 
možnosti a přijaly zvláštní opatření 
zajišťující dosud nezastoupeným 
autonomním regionům účast 
v Parlamentu, zejména těch regionů, které 
jsou ze zákona povinny uplatňovat právo 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vybízí členské státy, aby autonomním 
regionům, které jsou ze zákona povinny 
uplatňovat právo EU, zajistily zastoupení 
v Evropském parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. stejně důrazně vyzývá politické strany, 
aby při výběru kandidátů uplatňovaly 
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demokratické zásady;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, 
aby zintenzívnily své úsilí ve snaze pomoci 
občanům EU, kteří mají bydliště v jiném 
než svém domovském členském státě, aby 
se mohli účastnit evropských voleb v zemi, 
kde mají bydliště; v této souvislosti žádá 
Komisi, aby předložila nový návrh na 
revizi směrnice Rady 93/109/ES, kterou se 
stanoví podrobná pravidla pro výkon práva 
volit a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě 
a nejsou jeho státními příslušníky;

6. vyzývá Radu, Komisi a členské státy, 
aby zintenzívnily své úsilí ve snaze pomoci 
občanům EU, kteří mají bydliště v jiném 
než svém domovském členském státě, aby 
se mohli účastnit evropských voleb v zemi, 
kde mají bydliště; v této souvislosti žádá 
Komisi, aby předložila nový návrh na 
revizi směrnice Rady 93/109/ES, kterou se 
stanoví podrobná pravidla pro výkon práva 
volit a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě 
a nejsou jeho státními příslušníky, a aby 
v souladu se svým předchozím návrhem 
dala podnět ke zrušení stávajícího systému 
výměny informací, jehož funkci může ve 
volbách do Evropského parlamentu 
převzít seznam voličů na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že vzhledem k čl. 17 
odst. 7 Lisabonské smlouvy a většímu 
povědomí evropské veřejnosti o členech 
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Evropské komise je třeba kandidaturu 
a volitelnost úřadujících komisařů a členů 
ostatních orgánů stanovenou v článku 7 
Aktu o volbě zastupitelů v Evropském 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách ze dne 20. 9. 1976 upravit tak, aby 
v době kolem voleb do Evropského 
parlamentu a jmenování orgánů nebylo 
nutné rychle provádět krátkodobé 
personální změny;

Or. de

Pozměňovací návrh 94
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. důrazně vyzývá členské státy 
a budoucí evropský volební orgán, aby pro 
volby do Evropského parlamentu 
prosazovaly sestavení seznamu voličů na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. v příloze II předkládá návrhy Radě 
k pozměnění Smluv;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 96
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. v příloze II předkládá návrhy Radě 
k pozměnění Smluv;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sari Essayah, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. v příloze III předkládá návrhy Radě 
k pozměnění Aktu o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Rainer Wieland

Smlouva o Evropské unii
Čl. 14 – odst. 2

Smlouva o Evropské unii Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí 
překročit sedm set padesát, nepočítaje 
předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. 
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míst.

Evropská rada přijme z podnětu 
Evropského parlamentu a po 
obdržení jeho souhlasu jednomyslně 
rozhodnutí, kterým stanoví složení 
Evropského parlamentu, při dodržení 
zásad uvedených v prvním pododstavci.

2a. Volebním obvodům v členských 
státech je přiděleno sedm set padesát 
jedna mandátů. Zastoupení občanů je 
zajištěno poměrným sestupným způsobem, 
přičemž je stanovena minimální hranice 
šesti členů na členský stát. Žádnému 
členskému státu nesmí být přiděleno více 
než devadesát šest míst.

Rozdělení těchto míst mezi členské státy je 
pravidelně upravováno na základě vzorce 
vycházejícího z celkového počtu obyvatel 
všech členských států Unie. 
Členské státy a Statistický úřad Evropské 
Unie (Eurostat) předkládají před každými 
evropskými volbami Radě a Parlamentu 
údaje o počtu obyvatel platné ke konci 
třetího kalendářního roku před těmito 
volbami. Oba orgány je do konce druhého 
kalendářního roku před volbami společně 
přezkoumají na základě objektivních 
kritérií a Rada je po vyslovení souhlasu 
Parlamentu jednomyslně stanoví jako 
základ pro výpočet.
V případě přistoupení nových členských 
států dostanou tyto státy až do řádných 
voleb do Evropského parlamentu 
následujících po termínu jejich 
přistoupení takový počet mandátů nad 
rámec nejvyššího možného počtu 750 
členů, který by jim byl náležel v minulých 
evropských volbách při celkovém 
přepočítání počtu mandátů zahrnujícím 
nové členské státy. Rozhodující je přitom 
počet obyvatel na konci třetího 
kalendářního roku před přistoupením.
2b. Kromě toho je dvacet pět mandátů 
přiděleno jednomu volebnímu obvodu 
tvořenému celým územím Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 99
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
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Giannakou

Smlouva o Evropské unii
Čl. 14 – odst. 2

Smlouva o Evropské unii Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí 
překročit sedm set padesát, nepočítaje 
předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst.

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie.

2a. Volebním obvodům zřízeným 
v jednotlivých členských státech je 
přiděleno sedm set padesát jeden 
mandátů. Zastoupení občanů je zajištěno
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst.

Evropská rada přijme z podnětu 
Evropského parlamentu a po obdržení jeho 
souhlasu jednomyslně rozhodnutí, kterým 
stanoví složení Evropského parlamentu, 
při dodržení zásad uvedených v prvním 
pododstavci.

Rozdělení mandátů mezi členskými státy 
se pravidelně posuzuje. Nejpozději 
dvanáct měsíců před koncem každého 
funkčního období Parlamentu Evropská 
rada přijme z podnětu Evropského 
parlamentu a po obdržení jeho souhlasu 
jednomyslně rozhodnutí o přerozdělení 
mandátů.
2b. Kromě toho je dvacet pět mandátů 
přiděleno jednomu volebnímu obvodu 
tvořenému celým územím Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Smlouva o Evropské unii
Čl. 14 – odst. 2
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Smlouva o Evropské unii Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí 
překročit sedm set padesát, nepočítaje 
předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst.

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí 
překročit sedm set padesát, nepočítaje 
předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst. 

Evropská rada přijme z podnětu 
Evropského parlamentu a po obdržení jeho 
souhlasu jednomyslně rozhodnutí, kterým 
stanoví složení Evropského parlamentu, 
při dodržení zásad uvedených v prvním 
pododstavci.

2a. Rozdělení těchto mandátů mezi 
členské státy je pravidelně upravováno na 
základě vzorce vycházejícího z celkového 
počtu obyvatel členských států. Nejpozději 
dvanáct měsíců před koncem každého 
funkčního období Parlamentu Evropská 
rada přijme z podnětu Evropského 
parlamentu a po obdržení jeho souhlasu 
jednomyslně rozhodnutí o přerozdělení 
mandátů na základě tohoto vzorce. 

2b. Nejméně jedna desetina maximálního 
možného počtu 751 členů Evropského 
parlamentu bude zvolena jedním 
volebním obvodem tvořeným celým 
územím Evropské unie. 

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Smlouva o Evropské unii
Čl. 14 – odst. 2

Smlouva o Evropské unii Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí 
překročit sedm set padesát, nepočítaje 
předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie.
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nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst. 

2a. Volebním obvodům zřízeným 
v jednotlivých členských státech je 
přiděleno sedm set padesát jeden 
mandátů. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst.

Evropská rada přijme z podnětu 
Evropského parlamentu a po obdržení jeho 
souhlasu jednomyslně rozhodnutí, kterým 
stanoví složení Evropského parlamentu, 
při dodržení zásad uvedených v prvním 
pododstavci.

Rozdělení těchto mandátů mezi členské 
státy se pravidelně posuzuje podle 
celkového počtu obyvatel členských států. 
Nejpozději dvanáct měsíců před koncem 
každého funkčního období Parlamentu
Evropská rada přijme z podnětu 
Evropského parlamentu a po obdržení jeho 
souhlasu jednomyslně rozhodnutí 
o přerozdělení mandátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Roberto Gualtieri

Smlouva o Evropské unii
Čl. 14 – odst. 2

Smlouva o Evropské unii Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí 
překročit sedm set padesát, nepočítaje 
předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst. 

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí 
překročit sedm set padesát, nepočítaje 
předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst.

Evropská rada přijme z podnětu 
Evropského parlamentu a po obdržení 
jeho souhlasu jednomyslně rozhodnutí, 

Evropský parlament, který se usnáší 
většinou hlasů všech svých členů, 
a Evropská rada, která rozhoduje na 
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kterým stanoví složení Evropského 
parlamentu, při dodržení zásad uvedených 
v prvním pododstavci.

základě konsenzu, přijmou na podnět 
Evropského parlamentu rozhodnutí, 
kterým stanoví složení Evropského 
parlamentu, při dodržení zásad uvedených 
v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Ashley Fox

Smlouva o Evropské unii
Čl. 14 – odst. 2

Smlouva o Evropské unii Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Jejich počet nesmí 
překročit sedm set padesát, nepočítaje 
předsedu. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst. Evropská rada přijme z podnětu 
Evropského parlamentu a po obdržení jeho 
souhlasu jednomyslně rozhodnutí, kterým 
stanoví složení Evropského parlamentu, 
při dodržení zásad uvedených v prvním 
pododstavci.

2. Evropský parlament se skládá ze 
zástupců občanů Unie. Volebním obvodům 
zřízeným v jednotlivých členských státech 
je přiděleno sedm set padesát jeden 
mandátů. Zastoupení občanů je zajištěno 
poměrným sestupným způsobem, přičemž 
je stanovena minimální hranice šesti členů 
na členský stát. Žádnému členskému státu 
nesmí být přiděleno více než devadesát šest 
míst. Rozdělení mandátů mezi členské 
státy se pravidelně posuzuje podle vzorce 
vycházejícího z celkového počtu obyvatel 
žijících v jednotlivých členských státech. 
Nejpozději dvanáct měsíců před koncem 
každého funkčního období Parlamentu
Evropská rada přijme z podnětu 
Evropského parlamentu a po obdržení jeho 
souhlasu jednomyslně rozhodnutí 
o přerozdělení mandátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie
Článek 7
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Protokol (č. 7) Pozměňovací návrh

Volný pohyb členů Evropského 
parlamentu, kteří jedou na místo zasedání 
Evropského parlamentu nebo se z něj 
vracejí, nepodléhá žádným omezením 
správní či jiné povahy.

Členové Evropského parlamentu mají 
právo na volný pohyb po celém území 
Evropské unie.

Členům Evropského parlamentu při 
celním odbavení a při devizové kontrole:

Toto právo se uplatňuje s ohledem na 
následující skutečnosti:

a) přiznává jejich vlastní vláda stejné 
výhody, jaké přiznává vyšším úředníkům 
pohybujícím se v zahraničí při plnění 
dočasného úředního poslání,

1. Jakékoli omezení osobní svobody člena 
Evropského parlamentu je možné pouze 
na základě souhlasu Evropského 
parlamentu, kromě případů, kdy je člen 
přistižen při páchání trestného činu.

b) přiznávají vlády ostatních členských 
států stejné výhody, jaké přiznávají 
zástupcům zahraničních vlád při plnění 
dočasného úředního poslání.

2. Zajištění dokumentů či elektronických 
záznamů člena Evropského parlamentu, 
jeho osobní prohlídka či prohlídka jeho 
kanceláře či bydliště nebo zachycování 
jeho pošty a odposlech jeho telefonických 
rozhovorů smějí být nařízeny pouze se 
souhlasem Evropského parlamentu.
3. Člen Evropského parlamentu je 
v souladu se zásadou transparentnosti 
a platnými právními předpisy o registraci 
zájmových skupin oprávněn odmítnout 
svědčit ve věci informací, které získal při 
výkonu svého mandátu, nebo o osobách, 
které mu tyto informace poskytly či 
kterým je předal.
4. Vyšetřování člena Evropského 
parlamentu nebo trestní řízení proti němu 
musí být na žádost Evropského 
parlamentu pozastaveno.
5. O souhlas podle odstavce 2 mohou 
požádat pouze orgány příslušné podle 
vnitrostátního práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie
Článek 7

Protokol (č. 7) Pozměňovací návrh

Volný pohyb členů Evropského 
parlamentu, kteří jedou na místo zasedání 
Evropského parlamentu nebo se z něj 
vracejí, nepodléhá žádným omezením 
správní či jiné povahy.

Členové Evropského parlamentu mají 
právo na volný pohyb po celém území 
Evropské unie.

Členům Evropského parlamentu při 
celním odbavení a při devizové kontrole:

Toto právo se uplatňuje v souladu 
s článkem 9.

a) přiznává jejich vlastní vláda stejné 
výhody, jaké přiznává vyšším úředníkům 
pohybujícím se v zahraničí při plnění 
dočasného úředního poslání,
b) přiznávají vlády ostatních členských 
států stejné výhody, jaké přiznávají 
zástupcům zahraničních vlád při plnění 
dočasného úředního poslání.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Roberto Gualtieri

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie
Článek 7

Protokol (č. 7) Pozměňovací návrh

Volný pohyb členů Evropského 
parlamentu, kteří jedou na místo zasedání 
Evropského parlamentu nebo se z něj 
vracejí, nepodléhá žádným omezením
správní či jiné povahy. 

Svoboda pohybu členů Evropského 
parlamentu, kteří jedou na místo zasedání 
Evropského parlamentu nebo se z něj 
vracejí, nepodléhá žádným správním, ani 
jiným vnitrostátním či evropským 
omezením.

Členům Evropského parlamentu při 
celním odbavení a při devizové kontrole:

Na základě návrhu Evropské komise a se 
souhlasem Rady přijme Evropský 
parlament v rámci zvláštního 
legislativního postupu formou nařízení 
konkrétní podmínky upravující svobodu 
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pohybu svých členů.
a) přiznává jejich vlastní vláda stejné 
výhody, jaké přiznává vyšším úředníkům 
pohybujícím se v zahraničí při plnění 
dočasného úředního poslání,
b) přiznávají vlády ostatních členských 
států stejné výhody, jaké přiznávají 
zástupcům zahraničních vlád při plnění 
dočasného úředního poslání.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Roberto Gualtieri

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie
Článek 8

Protokol (č. 7) Pozměňovací návrh

Členové Evropského parlamentu nemohou 
být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro 
své názory či hlasování během výkonu své 
funkce.

Členové Evropského parlamentu nemohou 
být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro 
své názory či hlasování během výkonu své 
funkce.

Evropský parlament na žádost svého člena 
rozhodne, zda při výkonu jeho mandátu 
vykonal určitou činnost či učinil určité 
prohlášení.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Rainer Wieland

Protokol o výsadách a imunitách Evropské Unie
Článek 9

Protokol (č. 7) Pozměňovací návrh

V průběhu zasedání Evropského 
parlamentu jeho členové:

1. Každé omezení osobní svobody člena 
Evropského parlamentu je možné pouze 
se souhlasem Evropského parlamentu, 
kromě případů, kdy je člen dopaden při 
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páchání trestného činu.
a) na území vlastního státu požívají 
imunit přiznávaných členům parlamentu 
vlastního státu;

1. a) Stejné ustanovení platí i pro soudní 
akty, při nichž hrozí, že člen Evropského 
parlamentu bude zbaven mandátu.

b) na území ostatních členských států 
nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

2. Zajištění dokumentů či elektronických 
záznamů člena Evropského parlamentu, 
jeho osobní prohlídka či prohlídka jeho 
kanceláře nebo bydliště či zachycování 
jeho pošty a odposlech jeho telefonických 
hovorů smějí být nařízeny pouze se 
souhlasem Evropského parlamentu.

Jsou chráněni imunitou rovněž během 
cesty na místo zasedání Evropského 
parlamentu a při návratu z něj.

3. Člen Evropského parlamentu je 
oprávněn odmítnout svědčit ve věci 
informací, které získal při výkonu svého 
mandátu, nebo o osobách, které mu tyto 
informace poskytly či kterým je předal.

Imunity se nelze dovolávat v případě 
přistižení při činu; Evropský parlament je 
oprávněn svého člena imunity zbavit.

4. Vyšetřování člena Evropského 
parlamentu nebo trestní řízení proti němu 
musí být na žádost Evropského 
parlamentu pozastaveno; pokud zahájení 
takových řízení proti členovi 
vnitrostátního parlamentu podle 
vnitrostátních předpisů vyžaduje zbavení 
imunity, pak je pro takové zbavení 
odpovědný Evropský parlament, který 
rozhodne na základě příslušných 
vnitrostátních podkladů.
5. O souhlas podle odstavce 2 mohou 
požádat pouze orgány příslušné podle 
vnitrostátního práva.

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie
Článek 9

Protokol (č. 7) Pozměňovací návrh

V průběhu zasedání Evropského 
parlamentu jeho členové: 

1. Jakékoli omezení osobní svobody člena 
Evropského parlamentu je možné pouze 
na základě souhlasu Evropského 
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parlamentu, kromě případů, kdy je člen 
přistižen při páchání trestného činu.

a) na území vlastního státu požívají 
imunit přiznávaných členům parlamentu 
vlastního státu,

2. Zajištění dokumentů či elektronických 
záznamů člena Evropského parlamentu, 
jeho osobní prohlídka či prohlídka jeho 
kanceláře či bydliště nebo zachycování 
jeho pošty a odposlech jeho telefonických 
rozhovorů smějí být nařízeny pouze se 
souhlasem Evropského parlamentu.

b) na území všech ostatních členských 
států nemohou být zadrženi ani soudně 
stíháni.

3. Člen Evropského parlamentu je 
v souladu se zásadou transparentnosti 
a platnými právními předpisy o registraci 
zájmových skupin oprávněn odmítnout 
svědčit ve věci informací, které získal při 
výkonu svého mandátu, nebo o osobách, 
které mu tyto informace poskytly či 
kterým je předal.

Jsou chráněni imunitou rovněž během 
cesty na místo zasedání Evropského 
parlamentu a při návratu z něj.

4. Vyšetřování člena Evropského 
parlamentu nebo trestní řízení proti němu 
musí být na žádost Evropského 
parlamentu pozastaveno.

Imunity se nelze dovolávat v případě 
přistižení při činu; Evropský parlament je 
oprávněn svého člena imunity zbavit.

5. O souhlas podle odstavce 2 mohou 
požádat pouze orgány příslušné podle 
vnitrostátního práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Roberto Gualtieri

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie
Článek 9

Protokol (č. 7) Pozměňovací návrh

V průběhu zasedání Evropského 
parlamentu jeho členové: 

Členové Evropského parlamentu během 
výkonu svého mandátu:

a) na území vlastního státu požívají imunit 
přiznávaných členům parlamentu vlastního 
státu,

a) na území vlastního státu požívají imunit 
přiznávaných členům parlamentu vlastního 
státu,

b) na území všech ostatních členských 
států nemohou být zadrženi ani soudně 
stíháni.

b) na území všech ostatních členských 
států nemohou být zadrženi ani soudně 
stíháni.
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Člen Evropského parlamentu je oprávněn 
odmítnout svědčit ve věci informací, které 
získal při výkonu svého mandátu, nebo 
o osobách, které mu tyto informace 
poskytly či kterým je předal.

Jsou chráněni imunitou rovněž během 
cesty na místo zasedání Evropského 
parlamentu a při návratu z něj.

Jsou chráněni imunitou rovněž během 
cesty na místo zasedání Evropského 
parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě 
přistižení při činu; Evropský parlament je 
oprávněn svého člena imunity zbavit.

Imunity se nelze dovolávat v případě 
přistižení při činu; Evropský parlament je 
oprávněn svého člena imunity zbavit.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Alyn Smith

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Členské státy mohou podle své konkrétní 
vnitrostátní situace zřizovat pro volby do 
Evropského parlamentu volební obvody 
nebo jiným způsobem dále členit své 
volební oblasti, aniž tím je celkově dotčen
poměrný charakter volebního systému.

1. Členské státy mohou zřizovat pro volby 
do Evropského parlamentu volební obvody 
na územním základě.

2. Členské státy s alespoň 20 miliony 
obyvatel rozdělí své volební oblasti do 
několika regionálních volebních obvodů.
3. Obecně platí, že zřízení volebních 
obvodů nesmí ovlivnit poměrný charakter 
volebního systému. 

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Andrew Duff

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 a (nový)
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Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Članek 2a
1. Pro účely rozdělení mandátů mezi 
členské státy v souladu se zásadou 
sestupné poměrnosti podle čl. 14 odst. 2a 
Smlouvy o Evropské unii se poměr mezi 
počtem obyvatel a počtem mandátů 
jednotlivých států musí před 
zaokrouhlením na celá čísla lišit 
v závislosti na počtu jejich obyvatel tak, 
aby každý člen Evropského parlamentu 
z lidnatějšího členského státu zastupoval 
více občanů než člen Evropského 
parlamentu z méně lidnatého státu 
a současně aby žádný členský stát 
s menším počtem obyvatel neměl více 
mandátů než stát s větším počtem 
obyvatel.
2. Mandáty budou rozděleny na základě 
vzorce uvedeného v příloze k tomuto aktu, 
a to na základě celkového počtu obyvatel 
členských států staveného Eurostatem.
3. Pokud v průběhu funkčního období 
Parlamentu přistoupí k Unii další stát, 
bude mu počet mandátů přidělen podle 
stejného vzorce, který byl použit pro 
rozdělení mandátů v předchozích 
obecných volbách do Parlamentu. 
Tyto nové mandáty budou přidány pouze 
dočasně po zbytek funkčního období 
Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Carl Haglund

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 a (nový)
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Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Članek 2a
1. Pro účely rozdělení mandátů mezi 
členské státy v souladu se zásadou 
sestupné poměrnosti podle čl. 14 odst. 2a 
Smlouvy o Evropské unii se poměr mezi 
počtem obyvatel a počtem mandátů 
jednotlivých států musí lišit v závislosti na 
počtu jejich obyvatel tak, aby každý člen 
Evropského parlamentu z lidnatějšího 
členského státu zastupoval více občanů 
než člen Evropského parlamentu z méně 
lidnatého státu a současně aby žádný 
členský stát s menším počtem obyvatel 
neměl více mandátů než stát s větším 
počtem obyvatel.
2. Mandáty budou rozděleny podle zásady 
sestupné poměrnosti v souladu 
s ustanoveními Lisabonské smlouvy a tato 
zásada bude kritériem pro posouzení toho, 
zda příslušné orgány přijaly rozhodnutí 
o složení Evropského parlamentu 
v souladu s příslušnými pravidly.
Výše uvedený rámec umožňuje spojit 
zásadu účinnosti, neboť stanoví strop pro 
počet poslanců EP na úrovni, jež je stále 
slučitelná s úlohou zákonodárného 
shromáždění, se zásadou plurality, neboť 
umožňuje zastoupení hlavním 
představitelům politického spektra –
zejména většině a opozici – v každém 
členském státě – a se zásadou solidarity.
Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
tomu, aby bylo zajištěno zastoupení 
tradičních menšin a národnostních 
komunit v Evropském parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 a (nový)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Članek 2a
1. Pro účely rozdělení mandátů mezi 
členské státy v souladu se zásadou 
sestupné poměrnosti podle čl. 14 odst. 2a 
Smlouvy o Evropské unii se poměr mezi 
počtem obyvatel a počtem mandátů 
jednotlivých států musí lišit v závislosti na 
počtu jejich obyvatel tak, aby každý člen 
Evropského parlamentu z lidnatějšího 
členského státu zastupoval více občanů 
než člen ze státu s menším počtem 
obyvatel a současně aby žádný členský 
stát s menším počtem obyvatel neměl více 
mandátů než lidnatější stát.
2. Mandáty budou rozděleny podle zásady 
sestupné poměrnosti v souladu 
s ustanoveními Lisabonské smlouvy a tato 
zásada bude kritériem pro posouzení toho, 
zda je rozhodnutí přijaté příslušnými 
orgány ohledně složení Evropského 
parlamentu slučitelné s příslušnými 
pravidly.
Výše uvedený rámec umožňuje spojit 
zásadu účinnosti, neboť stanoví strop pro 
počet poslanců EP na úrovni, jež je stále 
slučitelná s úlohou zákonodárného 
shromáždění, se zásadou plurality, neboť 
umožňuje zastoupení hlavním 
představitelům politického spektra –
zejména většině a opozici – v každém 
členském státě, a se zásadou solidarity.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 a (nový)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Članek 2a
Pro účely rozdělení mandátů mezi členské 
státy v souladu se zásadou sestupné 
poměrnosti podle čl. 14 odst. 2a Smlouvy 
o Evropské unii se poměr mezi počtem 
obyvatel a počtem mandátů jednotlivých 
států musí lišit v závislosti na počtu jejich 
obyvatel tak, aby každý člen Evropského 
parlamentu z lidnatějšího členského státu 
zastupoval více občanů než člen ze státu 
s menším počtem obyvatel a naopak, aby 
zároveň žádný členský stát s menším 
počtem obyvatel neměl více mandátů než 
lidnatější stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Rainer Wieland

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 a (nový)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Článek 2a
1. Pro účely rozdělení mandátů mezi 
členské státy v souladu se zásadou 
sestupné poměrnosti podle čl. 14 odst. 2a 
Smlouvy o Evropské unii budou 
jednotlivým členským státům přiděleny 
mandáty na základě počtu občanů Unie 
žijících v jednotlivých státech podle 
postupu popsaného v následujícím textu.
2. Každý členský stát získává základní 
počet šesti mandátů.
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3. Zbývající rozdíl mezi tímto počtem 
a nejvyšším možným počtem 750 mandátů 
se rozdělí mezi jednotlivé členské státy na 
základě počtu jejich obyvatel podle 
D’Hondtova systému.  Členské státy, které 
dosáhnou nejvyšší možný počet 96 
mandátů, již nebudou při dalším 
rozdělování zohledňovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 a (nový)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Članek 2a
Pro účely rozdělení mandátů mezi členské 
státy v souladu se zásadou sestupné 
poměrnosti podle čl. 14 odst. 2a Smlouvy 
o Evropské unii se poměr mezi počtem 
obyvatel a počtem mandátů jednotlivých 
států musí lišit v závislosti na počtu jejich 
obyvatel tak, aby každý člen Evropského 
parlamentu z lidnatějšího členského státu 
zastupoval více občanů než člen ze státu 
s menším počtem obyvatel a naopak, aby 
zároveň žádný členský stát s menším 
počtem obyvatel neměl více mandátů než 
lidnatější stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 a (nový)
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Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Članek 2a
Pro účely rozdělení mandátů mezi členské 
státy v souladu se zásadou sestupné 
poměrnosti podle čl. 14 odst. 2a Smlouvy 
o Evropské unii se poměr mezi počtem 
obyvatel a počtem mandátů jednotlivých 
států musí lišit v závislosti na počtu jejich 
obyvatel. 

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 b (nový)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Článek 2b
1. V souladu s čl. 14 b odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii je jeden další volební 
obvod tvořen celým územím Unie a v jeho 
rámci je volen takový počet členů, který 
odpovídá desetině nejvyššího možného 
počtu členů Evropského parlamentu.
2. Zřizuje se volební orgán s cílem řídit 
a ověřovat průběh voleb ve volebním 
obvodu Evropské unie. Volební orgán se 
skládá ze zástupců Evropského 
parlamentu, Komise a každého členského 
státu.
3. Nadnárodní kandidátní listiny 
ve volebním obvodu Evropské unie 
podané evropskými politickými stranami 
jsou přípustné pouze tehdy,
a) jsou-li tvořeny kandidáty, kteří 
pocházejí alespoň ze třetiny celkového 
počtu členských států, a
b) zachovávají-li rovnoměrné zastoupení 
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žen a mužů.
4. Každý volič má jeden dodatečný hlas, 
který může použít pro volbu z nadnárodní 
kandidátní listiny. Mandáty jsou přiděleny 
podle Sainte-Laguëho metody.
5. Podrobná pravidla pro volby ve 
volebním obvodu Evropské unie, včetně 
přenesení pravomocí na volební orgán, se 
stanoví v prováděcích opatřeních, která se 
přijmou v souladu s článkem 14.

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Článek 2 b (nový)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Článek 2b
1. V souladu s čl. 14 odst. 2b Smlouvy 
o Evropské unii je jeden další volební 
obvod tvořen celým územím Unie a v jeho 
rámci je voleno dvacet pět členů.
2. Zřizuje se volební orgán s cílem řídit 
a ověřovat průběh voleb ve volebním 
obvodu Evropské unie. Volební orgán se 
skládá ze zástupců Evropského 
parlamentu, Komise a každého členského 
státu.
3. Nadnárodní kandidátní listiny 
ve volebním obvodu Evropské unie 
podané evropskými politickými stranami 
jsou přípustné pouze tehdy,
a) jsou-li tvořeny kandidáty pocházejícími 
alespoň ze třetiny států, a
b) zachovávají-li rovnoměrné zastoupení 
žen a mužů.
4. Každý volič má jeden dodatečný hlas, 
který může využít pro celoevropskou 
listinu. Mandáty jsou přidělovány podle 
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Sainte-Laguëho metody.
5. Podrobná pravidla pro volby ve 
volebním obvodu Evropské unie, včetně 
přenesení pravomocí na volební orgán, se 
stanoví v prováděcích opatřeních, která se 
přijmou v souladu s článkem 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Rainer Wieland

Akt o volbě z roku 1976
Článek 3

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit minimální 
práh pro přidělení mandátů. Tento práh 
však nesmí být na vnitrostátní úrovni 
stanoven tak, aby přesahoval 5 % 
odevzdaných hlasů.

1. Členské státy mohou stanovit minimální 
práh pro přidělení mandátů do 
vnitrostátních nebo regionálních 
volebních obvodů. Tento práh však nesmí 
být na vnitrostátní úrovni stanoven tak, aby 
přesahoval 5 % odevzdaných hlasů.

2. Podle čl. 2b odst. 1 odpovídá za 
stanovení minimálního prahu ve volebním 
obvodu Evropský parlament.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Článek 3

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit minimální 
práh pro přidělení mandátů. Tento práh 
však nesmí být na vnitrostátní úrovni 
stanoven tak, aby přesahoval 5 % 
odevzdaných hlasů.

1. Členské státy mohou stanovit minimální 
práh pro přidělení mandátů. Tento práh 
však nesmí být na vnitrostátní úrovni 
stanoven tak, aby přesahoval 5 % 
odevzdaných hlasů.

2. Pro přidělení mandátů vzešlých 
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z volebního obvodu Evropské unie není 
stanoven žádný minimální práh.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Článek 4

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Každý členský stát může stanovit strop pro 
výdaje kandidátů ve volební kampani.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Rainer Wieland

Akt o volbě z roku 1976
Článek 4

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Každý členský stát může stanovit strop pro 
výdaje kandidátů ve volební kampani.

Každý členský stát může stanovit strop pro 
výdaje kandidátů a politických stran ve 
volební kampani na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. Volební orgán stanoví 
strop pro výdaje kandidátů a politických 
stran ve volební kampani na úrovni 
Evropské unie.
Použije se obdobně čl. 3 odst. 1a.

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Čl. 6. – odst. 2 a (nový)
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Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Do Evropského parlamentu nesmějí 
kandidovat lidé, kteří byli usvědčeni 
z trestných činů spojených s korupcí, 
zpronevěrou veřejných finančních 
prostředků a organizovaným zločinem 
nebo kteří byli odsouzeni k odnětí svobody 
za trestný čin, za nějž se ukládá trest 
odnětí svobody nebo zbavení osobní 
svobody s horní hranicí sazby ve výši 
nejméně tří let. 

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Rainer Wieland

Akt o volbě z roku 1976
Čl. 7 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

– poslance vnitrostátního nebo 
regionálního parlamentu s legislativní 
pravomocí,

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Ashley Fox

Akt o volbě z roku 1976
Čl. 7 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

– poslance vnitrostátního parlamentu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Vincenzo Iovine, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, 
Gianni Vattimo

Akt o volbě z roku 1976
Čl. 7 – odst. 1 – odrážka 11 a (nová)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

– osobou, která byla usvědčena z korupce, 
zneužití moci veřejného činitele, 
podněcování k rasismu, trestných činů 
poukazujících na propojení se 
zločineckými organizacemi, organizované 
trestné činnosti, terorismu nebo sexuálně 
motivovaného násilí a která byla za tyto 
činy pravomocně odsouzena;

Or. it

Pozměňovací návrh 129
Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo

Akt o volbě z roku 1976
Čl. 7 – odst. 1 – odrážka 11 b (nová)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

– osobou, která již během tří celých, ne 
nutně po sobě následujících volebních 
období vykonávala mandát poslance 
Evropského parlamentu;

Or. it

Pozměňovací návrh 130
György Schöpflin

Akt o volbě z roku 1976
Článek 9

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Při volbách členů Evropského parlamentu Při volbách členů Evropského parlamentu 
může každý volit pouze jednou. V zájmu 
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může každý volit pouze jednou. dodržování této zásady se sestaví seznam 
voličů na úrovni Evropské unie. 
Podrobná ustanovení se určí řádným 
legislativním postupem.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Čl. 11 – odst. 1

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

1. Rada po konzultaci s Evropským 
parlamentem jednomyslně určí volební 
období pro první volby.

1. Evropský parlament, který se usnáší 
většinou hlasů všech svých členů, určí se 
souhlasem Rady v souladu s článkem 14 
volební období pro volby jeden rok před 
skončením pětiletého funkčního období 
uvedeného v článku 5, nejpozději však šest 
měsíců před jeho vypršením.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Článek 13

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

1. Místo se uprázdní zánikem mandátu 
člena Evropského parlamentu v případě 
jeho rezignace nebo smrti nebo v případě, 
že je mandátu zbaven.

1. Místo se uprázdní zánikem mandátu 
člena Evropského parlamentu v případě 
jeho rezignace nebo smrti nebo v případě, 
že je mandátu zbaven.

2. S výhradou jiných ustanovení tohoto 
aktu stanoví každý členský stát vhodné 
postupy pro obsazení místa, jež se uprázdní 
během pětiletého funkčního období 
uvedeného v článku 5, na zbytek tohoto 
období.

2. S výhradou jiných ustanovení tohoto 
aktu stanoví parlament každého členského 
státu vhodné postupy pro obsazení místa, 
jež se uprázdní během pětiletého funkčního 
období uvedeného v článku 5, na zbytek 
tohoto období.
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3. Jestliže právní předpisy členského státu 
výslovně stanoví zbavení mandátu člena 
Evropského parlamentu, zaniká jeho 
mandát podle těchto právních předpisů. 
Příslušné vnitrostátní orgány o tom 
uvědomí Evropský parlament.

3. Jestliže právní předpisy členského státu 
výslovně stanoví zbavení mandátu člena 
Evropského parlamentu, zaniká jeho 
mandát podle těchto právních předpisů. 
Příslušné vnitrostátní orgány o tom 
uvědomí Evropský parlament.

4. Uprázdní-li se místo rezignací nebo 
smrtí, uvědomí o tom předseda Evropského 
parlamentu neprodleně příslušné orgány 
dotyčného členského státu.

4. Uprázdní-li se místo rezignací nebo 
smrtí, uvědomí o tom předseda Evropského 
parlamentu neprodleně příslušné orgány 
dotyčného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Rainer Wieland

Akt o volbě z roku 1976
Článek 13 a (nový)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

Článek 13a
1. V případě členů zvolených v členských 
státech a s výhradou jiných ustanovení 
tohoto aktu stanoví každý členský stát 
vhodné postupy pro obsazení mandátu, 
jenž se uvolnil během pětiletého 
funkčního období uvedeného v článku 5, 
na zbytek tohoto období.
Použije se obdobně čl. 3 odst. 1a.
2. Pokud právní předpisy členského státu 
umožňují dočasné nahrazení členky 
vnitrostátního parlamentu na mateřské 
dovolené, může tento stát rozhodnout, že 
příslušná ustanovení lze použít obdobným 
způsobem také v případě členek 
Evropského parlamentu zvolených 
v tomto státě.

Or. de
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Pozměňovací návrh 134
Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Článek 14

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

V případě, že by bylo nutné přijmout
opatření k provedení tohoto aktu, přijme je 
Rada jednomyslně na návrh Evropského 
parlamentu a po konzultaci s Komisí poté, 
co se pokusí dosáhnout dohody 
s Evropským parlamentem 
prostřednictvím dohodovacího výboru 
složeného z Rady a zástupců Evropského 
parlamentu.

Opatření k provedení tohoto aktu přijme 
Evropský parlament většinou hlasů všech 
svých členů, a to na návrh Evropské 
komise a se souhlasem Rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Stavros Lambrinidis, Roberto Gualtieri

Akt o volbě z roku 1976
Příloha k článku 2 a (nová)

Akt o volbě z roku 1976 Pozměňovací návrh

(matematický vzorec navržený 
zpravodajem)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Andrew Duff

Akt o volbě z roku 1976
Příloha k článku 2 a (nová)

Klíč k rozdělení mandátů v Evropském parlamentu volenému z kandidátů jednotlivých 
členských států:

Základní rozdělení
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Každému členskému státu se přidělí pevný počet mandátů, které se nazývají základní mandáty 
a označují se jako b. Jejich počet je o jeden mandát nižší, než je minimální počet mandátů 
podle ustanovení Smlouvy (šest, označuje se jako m).

Základní rozdělení spočívá v základním počtu mandátů vynásobeném počtem členských států. 

Poměrné rozdělení

Každému členskému státu se přidělí další mandáty podle počtu jeho obyvatel. 

Se stanoveným počátečním dělitelem d se pro členský stát s populací p určí další kvocient p/d.
Počátečním dělitelem je celkový počet obyvatel Unie vydělený maximálním počtem mandátů 
v Parlamentu, jež mají být rozděleny mezi kandidáty volené z jednotlivých členských států 
v souladu s ustanoveními Smlouvy (sedm set padesát jeden, označuje se jako H) minus 
základní rozdělení.

Pokud výsledek pro přidělené mandáty b + p/d není celé číslo, výsledek se zaokrouhlí 
směrem nahoru na nejbližší celé číslo. Tak se získá počáteční příděl mandátů pro každý 
členský stát, který se zapisuje ve tvaru [b + p/d].

Pokud počet mandátů [b + p/d] kteréhokoli členského státu překročí maximální počet 
mandátů stanovených Smlouvou (devadesát šest, označuje se jako M), nahradí se tímto 
maximálním počtem. 

Počáteční dělitel se upraví tím způsobem, aby byl získán konečný dělitel d tak, aby byl 
celkový počet mandátů byl shodný s velikostí Parlamentu H

Proto: 

Zastoupení občanů Unie podle jednotlivých členských států zahrnuje základní mandáty b
a přidává jeden mandát každých d občanů žijících v tomto státě nebo část těchto občanů, 
přičemž dodržuje maximální počet přidělených mandátů M, takže

členský stát i s obyvatelstvem pi získá si mandátů:
si = min { [b + pi / d], M }

a d se zvolí tak, aby ∑i si = H.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Gerald Häfner

Akt o volbě z roku 1976
Příloha k článku 2 a (nová)

Parabolická metoda

Parabolická metoda pro výpočet rozdělení mandátů v Evropském parlamentu:

Vlastnosti a podmínky: 
● Nejmenšímu členskému státu se přidělí šest mandátů.
● Největšímu členskému státu se přidělí devadesát šest mandátů.

● Rozdělí se celkový počet mandátů, které jsou k dispozici.
● Jedná se o rostoucí funkci, protože lidnatější členský stát neobdrží méně mandátů než 

jiný méně lidnatý stát.
● Jedná se o konvexní funkci, protože členské státy s menším počtem obyvatel (nejen 

nejméně lidnaté státy) získají více mandátů, než by jim bylo přiděleno podle systému 
důsledněji dodržujícího poměrné zastoupení, jenž se vyznačuje lineární funkcí. Lidnatější 
státy (nejen státy s největším počtem obyvatel) tak získají o to méně mandátů.

● Tato funkce se použije stejným způsobem na všechny členské státy. Pro žádný konkrétní 
členský stát neexistuje zvláštní pravidlo.

Použité symboly: m pro minimální, M pro maximální a H pro celkový počet mandátů, pi pro 
počet obyvatel členského státu i (v milionech), n pro počet států. Aktuálně: 

16,   96,   751,   27,   81.802257,  ...  0.412970nm M H n p p     

Klíč k rozdělení mandátů v Evropském parlamentu volenému z kandidátů z jednotlivých 
členských států podle parabolické metody:

1. Zkontroluje se, zda přímka, podle níž je nejmenšímu státu (nyní Maltě) přiděleno m 
mandátů a největšímu státu (nyní Německo) M mandátů, celkově rozdělila více než H

mandátů. V tomto případě se použije vzorec ( ) np pA p m
K


   a K se upraví, tak aby se 

součet zaokrouhlených A(pi) rovnal H. (Tento případ nastane např. tehdy, přistoupí-li k EU 
velmi lidnatý stát.)

2. Zkontroluje se, zda parabolická křivka, podle níž je nejmenšímu státu přiděleno m mandátů 
a největšímu státu M mandátů (s nulovým sklonem u největšího státu), celkově rozdělila méně 
než H mandátů. V tomto případě se použije parabolická křivka
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1( )( ) p pA p M

K


 

a K se upraví tak, aby se součet zaokrouhlených A(pi) rovnal H. (Tato situace např. nastane 
v případě, že H=950.)

3. Ve všech ostatních případech (tj. v současné situaci) se použije parabolická křivka

     1

1

( ) n n

n

M m p p p p p p
A p m

p p K
 

   




a K se upraví tak, aby se součet zaokrouhlených A(pi) rovnal H.

S aktuálními údajem K = 350 vypadá parabolická křivka takto:

 

2

90 0.412970 (81.802257 )( 0.412970)( ) 6
81.802257 0.412970

5.44682 1.3407
350

p p pA p
K

pp

  
   



  

Pokud k EU přistoupí např. v roce 2015 nový členský stát s menším počtem obyvatel, než má 
Malta, obdrží šest mandátů. Pokud v něm bude žít více obyvatel než v Německu, dostane 96 
mandátů. V ostatních případech se obyvatelstvo uváděné v milionech nahradí výše uvedeným 
vzorcem a zaokrouhlí se směrem nahoru na nejbližší celé číslo.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Akt o volbě z roku 1976
Příloha k článku 2 a (nová)

Vzorec pro rozdělení 751 mandátů v Evropském parlamentu je následující:
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E: Počet obyvatel členského státu i; 

S: Počet mandátů volitelných v členském státu i;

GM (min): Počet předem udělených základních mandátů pro každý členský stát

Počet dalších mandátů mimo jejich základní počet se stanoví jako podíl váženého počtu 
obyvatel členského státu a součtu vážených počtů obyvatel všech členských států, který se 
vynásobí počtem mandátů zbývajících po přidělení mandátů základních.  Při celkovém počtu 
751 členů a 27 členských států, přičemž každému státu náleží 5 základních mandátů, zbývá 
rozdělit ještě 616 mandátů. Koeficient vážení x se vypočítá tak, že se do vzorce dosadí S = 96 
a počet obyvatel nejlidnatějšího členského státu. X potom lze vypočítat pomocí numerického 
postupu. Pokud jsou známy počty obyvatel pro všechny členské státy, splňuje tuto rovnici 
pouze jedna hodnota x, která je menší než 1. Je tak možné získat jednoznačné řešení.

Odůvodnění:

Výše uvedený vzorec je složitější než navrhovaný kompromis z Cambridge, ale ve výsledku 
vede ke spravedlivějšímu rozdělení mandátů mezi členské státy, které více odpovídá zásadě 
sestupné poměrnosti.

Or. de


