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Pozměňovací návrh 1
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Akt ze dne 20. září 1976 
o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách připojený 
k rozhodnutí Rady v pozměněném znění 
(Akt o volbě z roku 1976)1, a zejména na 
článek 14 tohoto aktu,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že se nepracuje na 
přijetí jasných ustanovení týkajících se 
otázky, jak budou rozdělena křesla 
v Evropském parlamentu v okamžiku, kdy 
do Unie vstoupí nový stát, a vzhledem 
k tomu, že je nutné vzít v úvahu fakt, že 
další rozšíření Unie se skutečně očekává, 
a že se tedy bude třeba zabývat otázkou 
zastoupení jednotlivých členských států 
v Evropském parlamentu a v Radě 
Evropské unie;

Or. en

                                               
1 Rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1.) ve znění pozměněném 
rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 
2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).
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Pozměňovací návrh 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že stávající 
rozdělení křesel v Evropském parlamentu 
není poměrné, a je tudíž v rozporu se 
Smlouvou o Evropské unii, a vzhledem 
k tomu, že zastoupení jednotlivých 
členských států v Evropském parlamentu 
nelze projednávat odděleně od jejich 
zastoupení v Radě Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že by měly být 
zohledněny demografické změny, k nimž 
došlo od posledních voleb do Evropského 
parlamentu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že by měly být 
zohledněny demografické změny, k nimž 

vypouští se
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došlo od posledních voleb do Evropského 
parlamentu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 6
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že by měly být 
zohledněny demografické změny, k nimž 
došlo od posledních voleb do Evropského 
parlamentu;

C. vzhledem k tomu, že by měly být 
zohledněny demografické změny a změny 
migrace obyvatelstva, co se týče unijních 
i neunijních občanů, k nimž došlo od 
posledních voleb do Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že jelikož lze 
problém reálně sestupného poměrného 
zastoupení v Evropském parlamentu 
a Radě s konečnou platností vyřešit pouze 
změnou Smlouvy o Evropské unii, je třeba
dříve, než bude tato otázka vyřešena 
změnou Smlouvy, nalézt dočasné řešení;

Or. en



PE504.228v01-00 6/45 AM\925604CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 8
Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
udržet počet křesel co nejblíže počtu 
navrženému kompromisem z Cambridge1

a současně se pokusit zabránit zásadním 
změnám, které by striktní uplatňování 
tohoto kompromisu způsobilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Gay Mitchell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Smlouva 
o Evropské unii umožňuje za určitých 
okolností zjednodušený postup pro 
přijímání změn Smlouvy prostřednictvím 
mezivládní konference;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

                                               
1 Viz sdělení tematické sekce C Parlamentu „Rozdělení křesel v Evropském parlamentu mezi členské státy –
kompromis z Cambridge“ (PE 432.760).
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že dočasné 
demografické změny způsobené 
hospodářskými cykly, jež postihly členské 
státy, které v souvislosti se závazky 
vyplývajícími ze smluv v rámci programu 
finanční pomoci pro zlepšení platební 
bilance EU uplatňují náročná opatření 
hospodářského přizpůsobování 
a zachovávají pevné směnné kurzy, a tím 
přispívají k finanční stabilitě a důvěře 
v celé Unii, by se neměly brát v potaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že požadovaná 
změna rozdělení křesel mezi členskými 
státy by neměla být nahodilá, ale měla by 
vycházet z pragmaticky uplatňovaného 
matematického principu, který pro 
všechny členské státy omezí možné ztráty 
křesel na nejvýše jedno křeslo;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že posouzení 
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politické proveditelnosti přerozdělení 
křesel v Evropském parlamentu by nemělo 
vést k jakékoli podstatné odchylce od 
kompromisu z Cambridge1;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že má-li být 
dosaženo plné legitimity, není vhodné, aby 
kdykoli dojde ke změně počtu obyvatel 
členských států, probíhala stále nová 
jednání a legislativní procesy, a vzhledem 
k tomu, že je proto zásadně důležité 
provádět výpočet rozdělení křesel na 
dlouhodobém základě a používat k tomu 
dobře definovaný matematický vzorec, 
který nastolí jasný, transparentní 
a objektivní vztah mezi obyvatelstvem 
každého členského státu a počtem křesel 
v Evropském parlamentu, na něž má 
nárok, a současně bude v plném rozsahu 
splňovat požadavky stanovené 
Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

                                               
1 Viz sdělení tematické sekce C Parlamentu „Rozdělení křesel v Evropském parlamentu mezi členské státy –
kompromis z Cambridge“ (PE 432.760).
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že dohoda 
o nejvhodnějším matematickém vzorci by 
měla být výsledkem široké veřejné diskuse 
mezi orgány Evropské unie, parlamenty 
a vládami členských států a evropskými 
občany, a vzhledem k tomu, že nejlepším 
rámcem pro takovou diskusi by byl 
evropský konvent v souladu s článkem 48 
Smlouvy o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje, že jediným možným 
dočasným řešením, které nenaruší 
rovnováhu zastoupení členských států 
v Unii, je dočasné zvýšení počtu křesel 
v Evropském parlamentu počínaje 
volebním obdobím 2014–2019 až do 
pozměnění Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. v příloze předkládá Radě návrh 
rozhodnutí Rady, jenž obsahuje 
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ustanovení týkající se praktických 
opatření k provádění stávajícího Aktu 
o volbě z roku 1976, pokud jde o volby do 
Evropského parlamentu, jež se mají konat 
v květnu 2014; navrhuje, aby tato 
praktická opatření zněla takto:
– kandidáti jsou určeni v demokratickém 
procesu a jejich jména jsou zveřejněna 
nejpozději šest týdnů před volbami;
– pokud je politická strana účastnící se 
evropských voleb členem evropské 
politické strany nebo pokud prohlásila, že 
se chce k nějaké připojit, je jméno této 
evropské politické strany jasně uvedeno 
na hlasovacím lístku (v závorkách);
– volby do Evropského parlamentu se 
konají v termínu a v časech, které si 
stanoví jednotlivé členské státy; toto 
datum spadá do období, jež začíná ve 
čtvrtek ráno a končí následující neděli 
nejpozději ve 20:00 středoevropského 
času;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo možné 
v budoucnu před každými dalšími volbami 
do Evropského parlamentu v případě 
potřeby přidělovat křesla jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí a 
s přihlédnutím k případnému zvýšení jejich 
počtu a k demografickému vývoji jejich 

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo možné 
v budoucnu před každými dalšími volbami 
do Evropského parlamentu v případě 
potřeby přidělovat křesla jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí a 
s přihlédnutím k případnému zvýšení jejich 
počtu a k demografickému vývoji jejich 
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obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny, 
aniž by byla vyloučena možnost vyhradit 
určitý počet křesel pro poslance zvolené 
na základě nadnárodních seznamů;

obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 18
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo možné
v budoucnu před každými dalšími volbami 
do Evropského parlamentu v případě 
potřeby přidělovat křesla jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí a 
s přihlédnutím k případnému zvýšení 
jejich počtu a k demografickému vývoji 
jejich obyvatelstva, které budou řádně 
potvrzeny, aniž by byla vyloučena možnost 
vyhradit určitý počet křesel pro poslance 
zvolené na základě nadnárodních seznamů;

3. uvědomuje si, že složení Evropského 
parlamentu bude v budoucnu nutné 
uzpůsobit tak, aby zohledňovalo dopady 
budoucích přistoupení a demografického 
vývoje obyvatelstva členských států, které 
budou řádně potvrzeny; bude-li to nutné,
zavazuje se, že s dostatečným předstihem 
před začátkem volebního období 2019–
2024 předloží nový návrh rozhodnutí 
Evropské rady, aby bylo možné přidělovat 
křesla jednotlivým členským státům na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí, aniž by 
byla vyloučena možnost vyhradit určitý 
počet křesel pro poslance zvolené na 
základě nadnárodních seznamů;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gerald Häfner

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo 

3. zavazuje se, že do 31. prosince 2015
předloží prostřednictvím řádného postupu 
pro přijímání změn podle článku 48 
Smlouvy o Evropské unii nový návrh
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možné v budoucnu před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
v případě potřeby přidělovat křesla 
jednotlivým členským státům objektivním 
způsobem na základě zásady sestupné 
poměrnosti v souladu s článkem 1 
rozhodnutí a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny, aniž by byla vyloučena 
možnost vyhradit určitý počet křesel pro 
poslance zvolené na základě nadnárodních 
seznamů;

změny Smluv s cílem umožnit v budoucnu 
před každými dalšími volbami do 
Evropského parlamentu v případě potřeby 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům dlouhodobě platným, objektivním
a transparentním způsobem na základě
nelineárního matematického vzorce, který 
splňuje zásadu sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí, a 
s přihlédnutím k případnému zvýšení jejich 
počtu a k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny, 
aniž by byla vyloučena možnost vyhradit 
určitý počet křesel pro poslance zvolené na 
základě nadnárodních seznamů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo 
možné v budoucnu před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu
v případě potřeby přidělovat křesla 
jednotlivým členským státům objektivním 
způsobem na základě zásady sestupné 
poměrnosti v souladu s článkem 1 
rozhodnutí a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny, aniž by byla vyloučena 
možnost vyhradit určitý počet křesel pro 
poslance zvolené na základě nadnárodních 
seznamů;

3. zavazuje se, že do konce roku 2015 
předloží nový návrh rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zavést s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 systém, který
v budoucnu umožní před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 rozhodnutí a s přihlédnutím 
k případnému zvýšení jejich počtu a 
k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny, 
aniž by byla vyloučena možnost vyhradit 
určitý počet křesel pro poslance zvolené na 
základě nadnárodních seznamů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo 
možné v budoucnu před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu
v případě potřeby přidělovat křesla 
jednotlivým členským státům objektivním 
způsobem na základě zásady sestupné 
poměrnosti v souladu s článkem 1 
rozhodnutí a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny, aniž by byla vyloučena 
možnost vyhradit určitý počet křesel pro 
poslance zvolené na základě nadnárodních 
seznamů;

3. zavazuje se, že do konce roku 2015 
předloží nový návrh rozhodnutí Evropské 
rady s cílem zavést s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 systém, který
v budoucnu umožní před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 rozhodnutí a s přihlédnutím 
k případnému zvýšení jejich počtu a 
k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny, 
aniž by byla vyloučena možnost vyhradit 
určitý počet křesel pro poslance zvolené na 
základě nadnárodních seznamů;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo možné
v budoucnu před každými dalšími volbami 
do Evropského parlamentu v případě 
potřeby přidělovat křesla jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový
dlouhodobě platný a transparentní návrh 
rozhodnutí Evropské rady, jenž bude 
vycházet z aritmetického vzorce a jehož 
cílem bude umožnit v budoucnu před 
každými dalšími volbami do Evropského 
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základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí a 
s přihlédnutím k případnému zvýšení jejich 
počtu a k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny, 
aniž by byla vyloučena možnost vyhradit 
určitý počet křesel pro poslance zvolené na 
základě nadnárodních seznamů;

parlamentu v případě potřeby přidělovat 
křesla jednotlivým členským státům 
objektivním způsobem na základě zásady 
sestupné poměrnosti v souladu s článkem 1 
rozhodnutí a s přihlédnutím k případnému
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny, aniž by byla vyloučena 
možnost vyhradit určitý počet křesel pro 
poslance zvolené na základě nadnárodních 
seznamů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo možné 
v budoucnu před každými dalšími volbami 
do Evropského parlamentu v případě 
potřeby přidělovat křesla jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí a 
s přihlédnutím k případnému zvýšení jejich 
počtu a k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny, 
aniž by byla vyloučena možnost vyhradit 
určitý počet křesel pro poslance zvolené na 
základě nadnárodních seznamů;

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo možné 
v budoucnu před každými dalšími volbami 
do Evropského parlamentu přezkoumat na 
základě řádně potvrzeného 
demokratického vývoje přidělení křesel a 
v případě potřeby přidělovat křesla 
jednotlivým členským státům objektivním 
způsobem na základě zásady sestupné 
poměrnosti v souladu s článkem 1 
rozhodnutí a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny, aniž by byla vyloučena 
možnost vyhradit určitý počet křesel pro 
poslance zvolené na základě nadnárodních 
seznamů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 24
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo možné 
v budoucnu před každými dalšími volbami 
do Evropského parlamentu v případě 
potřeby přidělovat křesla jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí a 
s přihlédnutím k případnému zvýšení 
jejich počtu a k demografickému vývoji 
jejich obyvatelstva, které budou řádně 
potvrzeny, aniž by byla vyloučena možnost 
vyhradit určitý počet křesel pro poslance 
zvolené na základě nadnárodních seznamů;

3. zavazuje se, že s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 předloží nový návrh 
rozhodnutí Evropské rady, aby bylo možné 
v budoucnu před každými dalšími volbami 
do Evropského parlamentu v případě 
potřeby přidělovat křesla jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 rozhodnutí a 
s přihlédnutím k demografickému
a migračnímu vývoji jejich obyvatelstva,
co se týče unijních i neunijních občanů, 
které budou řádně potvrzeny, aniž by byla 
vyloučena možnost vyhradit určitý počet 
křesel pro poslance zvolené na základě 
nadnárodních seznamů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že otázku rozdělení křesel 
v Evropském parlamentu je třeba řešit
výhradně současně s otázkou 
přezkoumání systému hlasování v Radě, 
a to s ohledem na skutečnost, že systém 
řízení Evropské unie je hybridním 
kompromisem mezi zásadou 
mezinárodního práva, podle níž si jsou 
státy rovny, a zásadou demokracie „co 
člověk, to hlas“; je rozhodnut předložit 
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v této souvislosti návrhy na příštím 
konventu, který bude svolán v souladu 
s čl. 48 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v členských státech 
s počtem obyvatel přesahujícím 30 
milionů by mělo volební právo platné pro 
evropské volby zahrnovat jako volební 
obvody regiony, neboť je třeba zajistit 
jejich poměrné zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na politickou spojitost 
otázky rozdělení křesel v Evropském 
parlamentu s celkovým souborem reforem 
orgánů Unie, zejména systému hlasování 
v Radě, a zdůrazňuje, že by tento soubor 
měl být soudržný a měl by respektovat 
rovnost členských států; podotýká proto, 
že nový systém rozdělení křesel 
v Evropském parlamentu by měl být 
výhradně projednáván souběžně s revizí 
systému hlasování v Radě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje ochotu vyřešit v rámci 
nezbytné revize Smluv otázku přidělení 
křesel v Evropském parlamentu, a to 
s řádným přihlédnutím 
k reprezentativnosti, úkolům, složení 
a politické úloze všech zákonodárných 
orgánů Unie a jejích poradních institucí; 

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. žádá Evropskou radu, aby v souladu 
s prohlášením č. 11 učiněným na 
mezivládní konferenci, jež přijala 
Lisabonskou smlouvu, o čl. 17. odst. 6 a 7 
Smlouvy o Evropské unii zahájila jednání, 
která vyústí ve společné určení 
podrobností konzultací, jejichž cílem bude 
zajistit hladký chod procesu vedoucího ke 
zvolení předsedy Evropské komise 
způsobem, který zohlední volby do 
Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Paulo Rangel
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto 
usnesení a k němu připojený návrh
rozhodnutí Evropské rady spolu s výše 
uvedenou zprávou Výboru pro ústavní 
záležitosti Evropské radě, vládě 
a parlamentu Chorvatské republiky a pro 
informaci rovněž Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto 
usnesení a k němu připojené návrhy
rozhodnutí Evropské rady a Rady spolu 
s výše uvedenou zprávou Výboru pro 
ústavní záležitosti Evropské radě a Radě, 
vládě a parlamentu Chorvatské republiky 
a pro informaci rovněž Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Bod odůvodnění 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

(4) Toto rozhodnutí musí splňovat 
podmínky uvedené v čl. 14 odst. 2 prvním 
pododstavci Smlouvy o Evropské unii, 
a sice že celkový počet zástupců občanů
Unie nesmí být vyšší než 750 poslanců 
a jeden předseda, přičemž toto zastoupení 
musí být poměrně sestupné s minimálním 
počtem 6 poslanců na členský stát 
a žádnému členskému státu nesmí být 
přiděleno více než 96 křesel,

(4) Toto rozhodnutí by mělo splňovat
podmínky uvedené v čl. 14 odst. 2 prvním 
pododstavci Smlouvy o Evropské unii, 
a sice že celkový počet zástupců občanů 
Unie nesmí být vyšší než 750 poslanců 
a jeden předseda, přičemž toto zastoupení 
musí být poměrně sestupné s minimálním 
počtem 6 poslanců na členský stát 
a žádnému členskému státu nesmí být 
přiděleno více než 96 křesel,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 1 – návětí
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Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou pokud možno dodržována 
následující pravidla:

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, by měla být pokud možno dodržována 
následující pravidla:

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 1 – návětí

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou pokud možno dodržována 
následující pravidla:

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou dodržována následující pravidla:

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Louis Michel

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 1 – návětí

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou pokud možno dodržována 
následující pravidla:

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou dodržována následující pravidla:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35
Sandrine Bélier

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 1 – návětí

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou pokud možno dodržována 
následující pravidla:

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou dodržována následující pravidla:

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Andrew Duff

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 1 – odrážka 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

– minimální a maximální počet, který 
Smlouva stanoví, musí být plně využit, aby 
rozdělení křesel v Evropském parlamentu 
co nejlépe odráželo počty obyvatel 
členských států;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Martina Anderson

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 1 – odrážka 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

– minimální a maximální počet, který 
Smlouva stanoví, musí být plně využit, aby 
rozdělení křesel v Evropském parlamentu 
co nejlépe odráželo počty obyvatel 

vypouští se
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členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 1

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou pokud možno dodržována 
následující pravidla:

Při uplatňování zásady sestupné 
poměrnosti, uvedené v čl. 14 odst. 2 
prvním pododstavci Smlouvy o Evropské 
unii, jsou dodržována následující pravidla:

– minimální a maximální počet, který 
Smlouva stanoví, musí být plně využit, aby 
rozdělení křesel v Evropském parlamentu 
co nejlépe odráželo počty obyvatel 
členských států;

– přidělení křesel v Evropském 
parlamentu plně využije minimální 
a maximální počet, který Smlouva stanoví,
aby rozdělení křesel v Evropském 
parlamentu co nejlépe odráželo počty 
obyvatel členských států;

– čím lidnatější je určitý členský stát, tím 
vyšší počet křesel má právo obsadit;

– poměr mezi počtem obyvatel a počtem 
křesel jednotlivých členských států před 
zaokrouhlením na celá čísla se musí lišit 
v závislosti na lidnatosti státu tak, aby 
každý poslanec z lidnatějšího členského 
státu zastupoval více občanů než poslanec 
z méně lidnatého státu a naopak, ale aby 
zároveň žádný méně lidnatý členský stát
neměl více křesel než stát s větším počtem 
obyvatel.

– čím lidnatější je určitý členský stát, tím 
vyšší počet obyvatel zastupuje každý z jeho 
poslanců v Evropském parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros
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Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 1 – odrážka 1 a (nová)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

– počet křesel se nesnižuje pro ty členské 
státy, které v rámci programů finanční 
pomoci pro zlepšení platební bilance EU 
uplatňují náročná opatření 
hospodářského přizpůsobování 
a zachovávají pevné směnné kurzy, a tím 
přispívají k finanční stabilitě a důvěře 
v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 1 a (nový)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Přidělení křesel v Evropském parlamentu 
členským státům na volební období 2014–
2019 se řídí upraveným vzorcem pro 
přidělení křesel váženým podle 
obyvatelstva (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim 20121), který 
omezuje vypočtené ztráty na jedno křeslo, 
pokud by nevedl k přidělení více než 96 
křesel nějakému členskému státu, 
a vynechává případné přírůstky.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
György Schöpflin

                                               
1 Viz sdělení tematické sekce C Parlamentu „Rozdělení křesel v Evropském parlamentu mezi členské státy –
kompromis z Cambridge“ (PE 432.760).
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Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 2

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Celkový počet obyvatel členských států 
vypočítá Evropská komise (Eurostat) na 
základě údajů poskytnutých členskými 
státy podle metodiky stanovené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady.

Celkový počet obyvatel členských států, 
pokud jde o unijní i neunijní občany,
vypočítá Evropská komise (Eurostat) na 
základě údajů poskytnutých členskými 
státy podle metodiky stanovené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gay Mitchell, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 3 – návětí

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

O počtu zástupců volených do Evropského 
parlamentu v jednotlivých členských 
státech je třeba rozhodnout v období 
2014–2019, aby toto rozhodnutí mohlo 
vstoupit v platnost s účinností od začátku 
volebního období 2019–2024, a to 
s přihlédnutím k jakýmkoli dalším 
institucionálním reformám, které mohou 
být nezbytné ke zlepšení fungování Unie.

Belgie 21
Bulharsko 17
Česká republika 21
Dánsko 13
Německo 96
Estonsko 6
Irsko 11
Řecko 21
Španělsko 54
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Francie 74
Chorvatsko 11
Itálie 73
Kypr 6
Lotyšsko 8
Litva 11
Lucembursko 6
Maďarsko 21
Malta 6
Nizozemsko 26
Rakousko 19
Polsko 51
Portugalsko 21
Rumunsko 32
Slovinsko 8
Slovensko 13
Finsko 13
Švédsko 19
Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Louis Michel

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Čl. 3 – návětí

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech pro
volební období 2014–2019 stanoven 
následovně:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 44
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 22
Bulharsko 17 Bulharsko 18
Česká republika 21 Česká republika 22
Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 99
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 12
Řecko 21 Řecko 22
Španělsko 54 Španělsko 54

Francie 74 Francie 74

Chorvatsko 11 Chorvatsko 12
Itálie 73 Itálie 73
Kypr 6 Kypr 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 9
Litva 11 Litva 12
Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 22
Malta 6 Malta 6
Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 19
Polsko 51 Polsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 22
Rumunsko 32 Rumunsko 33
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Slovinsko 8 Slovinsko 8
Slovensko 13 Slovensko 13

Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Sandra Kalniete

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 20
Bulharsko 17 Bulharsko 16
Česká republika 21 Česká republika 20
Dánsko 13 Dánsko 13
Německo 96 Německo 96

Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 12
Řecko 21 Řecko 20
Španělsko 54 Španělsko 55
Francie 74 Francie 77
Chorvatsko 11 Chorvatsko 11

Itálie 73 Itálie 73
Kypr 6 Kypr 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 9
Litva 11 Litva 11

Lucembursko 6 Lucembursko 6
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Maďarsko 21 Maďarsko 19
Malta 6 Malta 6

Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 18
Polsko 51 Polsko 50
Portugalsko 21 Portugalsko 20
Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 9
Slovensko 13 Slovensko 13
Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené království 73 Spojené království 75

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 20
Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 20
Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 96
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 11

Řecko 21 Řecko 20
Španělsko 54 Španělsko 57
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Francie 74 Francie 78
Chorvatsko 11 Chorvatsko 11

Itálie 73 Itálie 74
Kypr 6 Kypr 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 7
Litva 11 Litva 9
Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 19
Malta 6 Malta 6
Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 19
Polsko 51 Polsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 20
Rumunsko 32 Rumunsko 31
Slovinsko 8 Slovinsko 7
Slovensko 13 Slovensko 13

Finsko 13 Finsko 13
Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené království 73 Spojené království 76

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Sandrine Bélier

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 20
Bulharsko 17 Bulharsko 17
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Česká republika 21 Česká republika 20
Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 96
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 11

Řecko 21 Řecko 20
Španělsko 54 Španělsko 57
Francie 74 Francie 78
Chorvatsko 11 Chorvatsko 11

Itálie 73 Itálie 74
Kypr 6 Kypr 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 7

Litva 11 Litva 9
Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 19
Malta 6 Malta 6

Nizozemsko 26 Nizozemsko 26
Rakousko 19 Rakousko 19

Polsko 51 Polsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 20
Rumunsko 32 Rumunsko 31
Slovinsko 8 Slovinsko 7
Slovensko 13 Slovensko 13
Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené království 73 Spojené království 76

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Martina Anderson

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3
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Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17
Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 95
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 12
Řecko 21 Řecko 21
Španělsko 54 Španělsko 54

Francie 74 Francie 74
Chorvatsko 11 Chorvatsko 11

Itálie 73 Itálie 72
Kypr 6 Kypr 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8
Litva 11 Litva 11

Lucembursko 6 Lucembursko 6
Maďarsko 21 Maďarsko 21

Malta 6 Malta 6
Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 18
Polsko 51 Polsko 50
Portugalsko 21 Portugalsko 21
Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8
Slovensko 13 Slovensko 13

Finsko 13 Finsko 13
Švédsko 19 Švédsko 19
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Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17
Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13
Německo 96 Německo 96

Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 12
Řecko 21 Řecko 21
Španělsko 54 Španělsko 54

Francie 74 Francie 74

Chorvatsko 11 Chorvatsko 12
Itálie 73 Itálie 73
Kypr 6 Kypr 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8
Litva 11 Litva 11

Lucembursko 6 Lucembursko 6
Maďarsko 21 Maďarsko 21

Malta 6 Malta 6
Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 18



PE504.228v01-00 32/45 AM\925604CS.doc

CS

Polsko 51 Polsko 50
Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32
Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13
Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19
Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward and Brian Crowley

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 21
Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21
Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 96
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 12
Řecko 21 Řecko 21

Španělsko 54 Španělsko 54
Francie 74 Francie 74

Chorvatsko 11 Chorvatsko 11
Itálie 73 Itálie 73

Kypr 6 Kypr 6
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Lotyšsko 8 Lotyšsko 8
Litva 11 Litva 11

Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 20
Malta 6 Malta 6
Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 19
Polsko 51 Polsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21
Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8
Slovensko 13 Slovensko 13

Finsko 13 Finsko 13
Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17
Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13
Německo 96 Německo 96

Estonsko 6 Estonsko 6
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Irsko 11 Irsko 12
Řecko 21 Řecko 21

Španělsko 54 Španělsko 54
Francie 74 Francie 74

Chorvatsko 11 Chorvatsko 12
Itálie 73 Itálie 72
Kypr 6 Kypr 6
Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11
Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21
Malta 6 Malta 6

Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 18
Polsko 51 Polsko 51
Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32
Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13
Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19
Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, and Hannu Takkula

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
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s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 21
Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21
Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 96
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 11
Řecko 21 Řecko 21

Španělsko 54 Španělsko 54
Francie 74 Francie 74

Chorvatsko 11 Chorvatsko 11
Itálie 73 Itálie 73

Kypr 6 Kypr 6
Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11
Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21
Malta 6 Malta 6

Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 18
Polsko 51 Polsko 51
Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32
Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13
Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Andrew Duff

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 21
Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21
Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 96
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 11
Řecko 21 Řecko 21

Španělsko 54 Španělsko 54
Francie 74 Francie 74

Chorvatsko 11 Chorvatsko 11
Itálie 73 Itálie 73

Kypr 6 Kypr 6
Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11
Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21
Malta 6 Malta 6

Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 18
Polsko 51 Polsko 51
Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32
Slovinsko 8 Slovinsko 8
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Slovensko 13 Slovensko 13
Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 21
Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21
Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 96
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 11
Řecko 21 Řecko 21

Španělsko 54 Španělsko 54
Francie 74 Francie 74

Chorvatsko 11 Chorvatsko 11
Itálie 73 Itálie 73

Kypr 6 Kypr 6
Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11
Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21
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Malta 6 Malta 6
Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 18
Polsko 51 Polsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21
Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8
Slovensko 13 Slovensko 13

Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Na základě článku 1 je počet zástupců 
volených do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech 
s účinností od začátku volebního období 
2014–2019 stanoven následovně:

Belgie 21 Belgie 21
Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21
Dánsko 13 Dánsko 13

Německo 96 Německo 96
Estonsko 6 Estonsko 6

Irsko 11 Irsko 11
Řecko 21 Řecko 21

Španělsko 54 Španělsko 54
Francie 74 Francie 74

Chorvatsko 11 Chorvatsko 11
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Itálie 73 Itálie 73
Kypr 6 Kypr 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8
Litva 11 Litva 11

Lucembursko 6 Lucembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 20
Malta 6 Malta 6
Nizozemsko 26 Nizozemsko 26

Rakousko 19 Rakousko 19
Polsko 51 Polsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21
Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8
Slovensko 13 Slovensko 13

Finsko 13 Finsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené království 73 Spojené království 73

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 3 a (nový)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Výše uvedená čísla nepředstavují 
spravedlivé a logické rozdělení křesel, 
které požaduje Lisabonská smlouva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Paulo Rangel

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

V případě nutnosti bude toto rozhodnutí 
revidováno s dostatečným předstihem před 
začátkem volebního období 2019–2024, 
aby bylo možné přidělovat křesla 
jednotlivým členským státům na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
 Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Toto rozhodnutí bude do koce roku 2015
revidováno, aby bylo možné s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 zavést systém, který
v budoucnu umožní před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Or. de
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Pozměňovací návrh 59
 Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Toto rozhodnutí bude do koce roku 2015
revidováno, aby bylo možné s dostatečným 
předstihem před začátkem volebního 
období 2019–2024 zavést systém, který
v budoucnu umožní před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo 
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Toto rozhodnutí zůstane v platnosti do 
okamžiku, než budou stanoveny nové 
zásady pro přidělování křesel jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 a s přihlédnutím 
k případnému zvýšení jejich počtu a 
k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny, 
stejně jako hlasovací práva v Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Louis Michel

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024. K tomuto 
účelu bude zřízena pracovní skupina,
která bude pravidelně podávat zprávy 
o pokroku. V polovině volebního období 
2014–2019 bude předložena závěrečná 
zpráva, jejímž cílem bude zavést systém, 
který v budoucnu umožní před každými 
dalšími volbami do Evropského 
parlamentu přidělovat křesla jednotlivým 
členským státům objektivním způsobem na 
základě zásady sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1 a s přihlédnutím 
k případnému zvýšení jejich počtu a 
k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny, 
zejména k vývoji porodnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo 
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo 
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům dlouhodobě platným, objektivním
a transparentním způsobem na základě
nelineárního matematického vzorce, který 
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zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

splňuje zásadu sestupné poměrnosti 
v souladu s článkem 1, a s přihlédnutím 
k případnému zvýšení jejich počtu a 
k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Andrew Duff

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo 
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo 
v budoucnu možné před každými dalšími 
volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům spravedlivým, dlouhodobě platným 
a transparentním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému 
zvýšení jejich počtu a k demografickému 
vývoji jejich obyvatelstva, které budou 
řádně potvrzeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
György Schöpflin

Návrh rozhodnutí, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
Článek 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo 
v budoucnu možné před každými dalšími 

Toto rozhodnutí bude revidováno 
s dostatečným předstihem před začátkem 
volebního období 2019–2024, aby bylo 
v budoucnu možné před každými dalšími 
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volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu 
s článkem 1 a s přihlédnutím 
k případnému zvýšení jejich počtu a 
k demografickému vývoji jejich 
obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny.

volbami do Evropského parlamentu 
přidělovat křesla jednotlivým členským 
státům na základě zásady sestupné 
poměrnosti v souladu s článkem 1 a 
s přihlédnutím k demografickému
a migračnímu vývoji jejich obyvatelstva,
co se týče unijních i neunijních občanů,
které budou řádně potvrzeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Paulo Rangel

Příloha I a k návrhu usnesení Evropského parlamentu (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
Návrh rozhodnutí Rady o praktických 
opatřeních pro volby do Evropského 
parlamentu konané v květnu 2014

RADA,
s ohledem na Akt ze dne 20. září 1976 
o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách připojený 
k rozhodnutí Rady v pozměněném znění 
(dále jen „Akt“), a zejména na článek 14 
tohoto aktu,
s ohledem na návrh Evropského 
parlamentu,
vzhledem k tomu, že je třeba provést 
ustanovení Smlouvy o volebním postupu;
PŘIJALA ustanovení připojená k tomuto 
rozhodnutí a doporučuje, aby byla přijata 
členskými státy v souladu s jejich 
příslušnými ústavními předpisy 
a vnitrostátními volebními zákony.
Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním 
věstníku Evropské unie.
Členské státy bez prodlení informují 
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generálního tajemníka Rady Evropské 
unie o tom, že provedly požadované 
postupy v souladu se svými příslušnými 
volebními zákony pro přijetí ustanovení 
týkajících se praktických opatření, která 
jsou navržena v tomto rozhodnutí.
Tato praktická opatření nabývají 
účinnosti prvního dne měsíce, který 
následuje po přijetí ustanovení tohoto 
rozhodnutí členskými státy v souladu 
s jejich příslušnými ústavními předpisy 
a vnitrostátními volebními zákony.

PŘÍLOHA
Článek 1

Kandidáti jsou určeni v demokratickém 
procesu a jejich jména jsou zveřejněna 
nejpozději šest týdnů před začátkem 
období uvedeného v čl. 10 odst. 1 Aktu.

Článek 2
Pokud je politická strana účastnící se 
evropských voleb členem evropské 
politické strany nebo pokud prohlásila, že 
se chce k nějaké připojit, je jméno této 
evropské politické strany jasně uvedeno 
na hlasovacím lístku (v závorkách).

Článek 3
Volby do Evropského parlamentu se 
konají v termínu a v časech, které si 
stanoví jednotlivé členské státy; toto 
datum spadá do období, jež začíná ve 
čtvrtek ráno a končí následující neděli 
nejpozději ve 20:00 středoevropského 
času.

Or. en


