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Poprawka 1
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Akt dotyczący wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich dołączony do decyzji Rady 
z dnia 20 września 1976 r. wraz ze 
zmianami (Akt wyborczy z 1976 r.)1, a w 
szczególności jego art. 14,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nie istnieją jasne 
przepisy dotyczące sposobu podziału 
miejsc w Parlamencie Europejskim, gdy 
nowe państwo członkowskie przystępuje 
do Unii, oraz mając na uwadze, że 
konieczne jest uwzględnienie faktu, iż 
należy spodziewać się dalszego 
rozszerzenia Unii, które przyniesie nowe 
pytania dotyczące reprezentowania 
każdego państwa członkowskiego w 
Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii 
Europejskiej,

Or. en

                                               
1 Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1.) zmieniona decyzją Rady 
93/81/Euratom, EWWiS, EWG (Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15.) i decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 
283 z 21.10.2002, s. 1).
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Poprawka 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że obecny podział 
miejsc w Parlamencie Europejskim nie 
jest proporcjonalny i stoi zatem w 
sprzeczności z Traktatem o Unii 
Europejskiej oraz mając na uwadze, że 
reprezentacja każdego państwa 
członkowskiego w Parlamencie 
Europejskim powinna być rozpatrywana 
łącznie z reprezentacją w Radzie Unii 
Europejskiej,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że należy uwzględnić 
zmiany demograficzne, jakie zaszły od 
ostatnich wyborów do Parlamentu 
Europejskiego,

skreślony

Or. en

Poprawka 5
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że należy uwzględnić 
zmiany demograficzne, jakie zaszły od 
ostatnich wyborów do Parlamentu 
Europejskiego,

skreślony

Or. pl

Poprawka 6
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że należy uwzględnić 
zmiany demograficzne, jakie zaszły od 
ostatnich wyborów do Parlamentu 
Europejskiego,

C. mając na uwadze, że należy uwzględnić 
zmiany demograficzne i zmiany związane z 
migracją ludności w odniesieniu do 
obywateli Unii i obywateli państw trzecich, 
jakie zaszły od ostatnich wyborów do 
Parlamentu Europejskiego,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że ponieważ problem 
prawdziwie degresywnie proporcjonalnej 
reprezentacji w Parlamencie Europejskim i 
w Radzie można ostatecznie rozwiązać 
jedynie poprzez wprowadzenie zmian do 
Traktatu o Unii Europejskiej, do czasu 
rozwiązania tej kwestii poprzez 
wprowadzenie zmian do traktatu należy 
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znaleźć rozwiązanie tymczasowe;

Or. en

Poprawka 8
Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że konieczne jest 
utrzymanie liczby miejsc jak najbliższej 
liczbie proponowanej w kompromisie z 
Cambridge1 oraz starać się jednocześnie 
uniknąć radykalnych zmian, które 
wyniknęłyby ze ścisłego przestrzegania tego 
kompromisu,

Or. en

Poprawka 9
Gay Mitchell

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Traktat o Unii 
Europejskiej ustanawia prostszą procedurę 
wprowadzania zmian do traktatu w 
pewnych okolicznościach poprzez zwołanie 
konferencji międzyrządowej,

Or. en

                                               
1 Zob. komunikat departamentu tematycznego C Parlamentu zatytułowany „Podział miejsc w Parlamencie 
Europejskim między państwa członkowskie - kompromis z Cambridge” (PE 432.760).
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Poprawka 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nie powinno się 
uwzględniać zmian demograficznych o 
charakterze tymczasowym spowodowanych 
cyklami gospodarczymi, jakie dotknęły 
państwa członkowskie, które – pozostając 
zaangażowane w porozumienia zawarte na 
mocy unijnych programów pomocy 
finansowej dotyczącej bilansu płatniczego –
wdrożyły ścisłe środki dostosowania 
gospodarczego i utrzymały stały kurs 
walutowy, przyczyniając się w ten sposób do 
zapewnienia stabilności finansowej i 
zaufania w Unii,

Or. en

Poprawka 11
Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przywoływana 
tutaj zmiana podziału miejsc między 
państwa członkowskie nie powinna być 
arbitralna, lecz powinna opierać się na 
zasadzie matematycznej, być stosowana w 
sposób pragmatyczny, co ogranicza 
ewentualne straty do co najwyżej jednego 
miejsca w przypadku wszystkich państw 
członkowskich,

Or. en
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Poprawka 12
Sandra Kalniete

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że rozpatrywanie 
politycznej wykonalności ponownego 
podziału miejsc w Parlamencie 
Europejskim nie powinno prowadzić do 
jakichkolwiek znaczących odstępstw od 
kompromisu z Cambridge1,

Or. en

Poprawka 13
Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze fakt, że, aby uzyskać 
pełną prawomocność, nie należy 
wprowadzać podziału miejsc w Parlamencie 
Europejskim we wciąż na nowo 
prowadzonych negocjacjach i na mocy 
wciąż na nowo wdrażanego prawodawstwa 
idących za każdą zmianą w liczbie ludności 
państw członkowskich, oraz mając na 
uwadze, że niezbędne jest zatem obliczanie 
podziału miejsc w perspektywie 
długoterminowej przy użyciu ściśle 
określonych wzorów matematycznych, co 
wprowadzi jasny, przejrzysty i obiektywny 
stosunek między ludnością każdego państwa 
członkowskiego a liczbą miejsc w 
Parlamencie Europejskim, do której 
państwo to jest uprawnione, przy pełnym 
poszanowaniu wymogów ustalonych w 

                                               
1 Zob. komunikat departamentu tematycznego C Parlamentu zatytułowany „Podział miejsc w Parlamencie 
Europejskim między państwa członkowskie - kompromis z Cambridge” (PE 432.760).



AM\925604PL.doc 9/46 PE504.228v01-00

PL

traktatach,

Or. en

Poprawka 14
Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Punkt C c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że porozumienie w 
sprawie najwłaściwszego wzoru 
matematycznego powinno być wynikiem 
szerokiej debaty publicznej z udziałem 
instytucji Unii Europejskiej, parlamentów i 
rządów państw członkowskich oraz 
obywateli europejskich, a także mając na 
uwadze, że najlepszymi ramami dla takiej 
debaty byłby Konwent Europejski, zgodnie z 
art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wskazuje, że – aby nie zaburzyć 
równowagi reprezentacji państw 
członkowskich w Unii – jedynym 
rozwiązaniem tymczasowym jest 
tymczasowe zwiększenie liczby miejsc w 
Parlamencie Europejskim w kadencji 2014-
2019 w oczekiwaniu na zmiany w traktacie;

Or. en
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Poprawka 16
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przedkłada Radzie załączony projekt 
decyzji Rady zawierający przepisy 
odnoszące się do praktycznych uzgodnień 
dotyczących wdrożenia istniejącego Aktu 
wyborczego z 1976 r. w perspektywie 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które mają się odbyć w maju 2014 r.; 
proponuje, aby praktyczne uzgodnienia 
brzmiały następująco:
– kandydatów wyłania się w 
demokratycznym procesie, a ich nazwiska 
są podawane do wiadomości publicznej nie 
później niż sześć tygodni przed wyborami;
– jeżeli partia polityczna, która bierze udział 
w wyborach europejskich, należy lub 
zadeklarowała zamiar przystąpienia do 
europejskiej partii politycznej, nazwę tej 
ostatniej podaje się w widoczny sposób na 
karcie wyborczej (w nawiasie);
– wybory do Parlamentu Europejskiego 
odbywają się w dniu i w okresach 
wyznaczonych przez każde państwo 
członkowskie; – dzień ten przypada w tym 
samym okresie rozpoczynającym się w 
czwartek rano i kończącym się w 
następującą po nim niedzielę najpóźniej o 
godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego;

Or. en

Poprawka 17
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji 
parlamentarnej 2019–2024 nowego 
wniosku dotyczącego decyzji Rady 
Europejskiej, w celu przyjęcia systemu, 
który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny 
podział mandatów pomiędzy państwa 
członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej 
w art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, przy czym nie należy 
wykluczyć możliwości zarezerwowania 
pewnej liczby mandatów dla posłów 
wybranych z list ponadnarodowych;

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji 
parlamentarnej 2019–2024 nowego 
wniosku dotyczącego decyzji Rady 
Europejskiej, w celu przyjęcia systemu, 
który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny 
podział mandatów pomiędzy państwa 
członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej 
w art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych;

Or. pl

Poprawka 18
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji parlamentarnej 
2019–2024 nowego wniosku dotyczącego 
decyzji Rady Europejskiej, w celu przyjęcia 
systemu, który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny 
podział mandatów pomiędzy państwa 
członkowskie, oparty na zasadzie
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 

3. jest świadom, że skład Parlamentu 
Europejskiego będzie w przyszłości wymagał 
dostosowań, aby można było uwzględnić 
wpływ przyszłych rozszerzeń i stwierdzonych 
zmian demograficznych w ludności państw 
członkowskich jeżeli zachodzi taka potrzeba,
zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji parlamentarnej 
2019–2024 nowego wniosku dotyczącego 
decyzji Rady Europejskiej, w celu
dokonania ponownego podziału miejsc 
między państwa członkowskie w oparciu o 
zasadę degresywnej proporcjonalności 
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członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, przy czym nie należy 
wykluczyć możliwości zarezerwowania 
pewnej liczby mandatów dla posłów 
wybranych z list ponadnarodowych;

określonej w art. 1 decyzji, przy czym nie 
należy wykluczyć możliwości 
zarezerwowania pewnej liczby mandatów dla 
posłów wybranych z list ponadnarodowych;

Or. en

Poprawka 19
Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji 
parlamentarnej 2019–2024 nowego wniosku 
dotyczącego decyzji Rady Europejskiej, w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, gdy wystąpi taka 
potrzeba, będzie umożliwiał ponowny, 
obiektywny podział mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, przy czym nie należy 
wykluczyć możliwości zarezerwowania 
pewnej liczby mandatów dla posłów 
wybranych z list ponadnarodowych;

3. zobowiązuje się do przedłożenia do dnia 
31 grudnia 2015 r. nowego wniosku 
dotyczącego wprowadzenia zmian do 
traktatów w drodze zwyczajnej procedury 
przeglądu zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii
Europejskiej, w celu przyjęcia systemu, 
który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, trwały,
obiektywny i przejrzysty podział mandatów 
pomiędzy państwa członkowskie, oparty na 
zasadzie nieliniowego wzoru 
matematycznego, zgodnego z zasadą
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, przy czym nie należy 
wykluczyć możliwości zarezerwowania 
pewnej liczby mandatów dla posłów 
wybranych z list ponadnarodowych;

Or. en

Poprawka 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji 
parlamentarnej 2019–2024 nowego wniosku 
dotyczącego decyzji Rady Europejskiej, w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, gdy wystąpi taka 
potrzeba, będzie umożliwiał ponowny,
obiektywny podział mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, przy czym nie należy 
wykluczyć możliwości zarezerwowania 
pewnej liczby mandatów dla posłów 
wybranych z list ponadnarodowych;

3. zobowiązuje się do przedłożenia do końca 
2015 r. nowego wniosku dotyczącego 
decyzji Rady Europejskiej w celu przyjęcia, z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem kadencji parlamentarnej 
2019–2024, systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał obiektywny podział mandatów 
pomiędzy państwa członkowskie, oparty na 
zasadzie degresywnej proporcjonalności 
określonej w art. 1 decyzji, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się 
liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych, przy 
czym nie należy wykluczyć możliwości 
zarezerwowania pewnej liczby mandatów dla 
posłów wybranych z list ponadnarodowych;

Or. fr

Poprawka 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zobowiązuje się do przedłożenia 
z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji 
parlamentarnej 2019–2024 nowego 
wniosku dotyczącego decyzji Rady 
Europejskiej, w celu przyjęcia systemu, 
który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny 
podział mandatów pomiędzy państwa 

3. zobowiązuje się do przedłożenia do 
końca 2015 r. nowego wniosku 
dotyczącego decyzji Rady Europejskiej, 
w celu przyjęcia – z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem nowej 
kadencji parlamentarnej 2019–2024 –
systemu, który w przyszłości, przed 
każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego będzie 
umożliwiał obiektywny podział mandatów 
pomiędzy państwa członkowskie, oparty na 
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członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej 
w art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby 
państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych, przy 
czym nie należy wykluczyć możliwości 
zarezerwowania pewnej liczby mandatów 
dla posłów wybranych z list 
ponadnarodowych;

zasadzie degresywnej proporcjonalności 
określonej w art. 1 decyzji, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia 
się liczby państw członkowskich 
i należycie potwierdzonych zachodzących 
w tych państwach zmian demograficznych, 
przy czym nie należy wykluczyć 
możliwości zarezerwowania pewnej liczby 
mandatów dla posłów wybranych z list 
ponadnarodowych;

Or. de

Poprawka 22
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji parlamentarnej 
2019–2024 nowego wniosku dotyczącego 
decyzji Rady Europejskiej, w celu przyjęcia 
systemu, który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny 
podział mandatów pomiędzy państwa 
członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, przy czym nie należy 
wykluczyć możliwości zarezerwowania 
pewnej liczby mandatów dla posłów 
wybranych z list ponadnarodowych;

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji parlamentarnej 
2019–2024 nowego, trwałego i przejrzystego
wniosku dotyczącego decyzji Rady 
Europejskiej, opartego na wzorze 
arytmetycznym, w celu przyjęcia systemu, 
który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny 
podział mandatów pomiędzy państwa 
członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, przy czym nie należy 
wykluczyć możliwości zarezerwowania 
pewnej liczby mandatów dla posłów 
wybranych z list ponadnarodowych;

Or. en
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Poprawka 23
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zobowiązuje się do przedłożenia 
z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji 
parlamentarnej 2019–2024 nowego 
wniosku dotyczącego decyzji Rady 
Europejskiej, w celu przyjęcia systemu, 
który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny 
podział mandatów pomiędzy państwa 
członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej 
w art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu
ewentualnego zwiększenia się liczby 
państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych, przy 
czym nie należy wykluczyć możliwości 
zarezerwowania pewnej liczby mandatów 
dla posłów wybranych z list 
ponadnarodowych;

3. zobowiązuje się do przedłożenia 
z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji 
parlamentarnej 2019–2024 nowego 
wniosku dotyczącego decyzji Rady 
Europejskiej, w celu przyjęcia systemu, 
który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, będzie umożliwiał przegląd 
podziału miejsc na podstawie należycie
potwierdzonych zmian demograficznych, 
a gdy wystąpi taka potrzeba, ponowny, 
obiektywny podział mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej 
w art. 1 decyzji, przy czym nie należy 
wykluczać ewentualnego zwiększenia się 
liczby państw członkowskich i możliwości 
zarezerwowania pewnej liczby mandatów 
dla posłów wybranych z list 
ponadnarodowych;

Or. de

Poprawka 24
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji parlamentarnej 
2019–2024 nowego wniosku dotyczącego 
decyzji Rady Europejskiej, w celu przyjęcia 

3. zobowiązuje się do przedłożenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem nowej kadencji parlamentarnej 
2019–2024 nowego wniosku dotyczącego 
decyzji Rady Europejskiej, w celu przyjęcia 
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systemu, który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny
podział mandatów pomiędzy państwa
członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1 decyzji, przy uwzględnieniu
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, przy czym nie należy 
wykluczyć możliwości zarezerwowania 
pewnej liczby mandatów dla posłów 
wybranych z list ponadnarodowych;

systemu, który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, gdy wystąpi taka potrzeba, 
będzie umożliwiał ponowny podział 
mandatów pomiędzy państwa członkowskie, 
oparty na zasadzie degresywnej 
proporcjonalności określonej w art. 1 
decyzji, przy uwzględnieniu  należycie 
potwierdzonych demograficznych i 
związanych z migracją zmian dotyczących 
ludności państw członkowskich w 
odniesieniu do obywateli Unii i państw 
trzecich, przy czym nie należy wykluczyć 
możliwości zarezerwowania pewnej liczby 
mandatów dla posłów wybranych z list 
ponadnarodowych;

Or. en

Poprawka 25
Andrew Duff

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że kwestię podziału miejsc w 
Parlamencie Europejskim należy 
rozwiązywać w połączeniu z przeglądem 
systemu głosowania w Radzie, przy 
założeniu że sprawowanie rządów Unii 
Europejskiej jest kompromisem łączącym 
zasadę prawa międzynarodowego dotyczącą 
równości państw z demokratyczną zasadą 
„jeden człowiek, jeden głos”; postanawia 
przedłożyć propozycje idące w tym kierunku 
na kolejnym posiedzeniu Konwentu, które 
zostanie zwołane na podstawie art. 48 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 26
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że w państwach 
członkowskich o liczbie ludności 
przekraczającej 30 milionów ordynacja 
wyborcza powinna obejmować regiony jako 
okręgi wyborcze, aby zapewnić ich 
proporcjonalną reprezentację;

Or. en

Poprawka 27
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca uwagę na połączenia polityczne 
między kwestią podziału miejsc w 
Parlamencie Europejskim a ogólną reformą 
pakietu na rzecz instytucji unijnych, 
szczególnie w odniesieniu do systemu 
głosowania w Radzie, oraz podkreśla, że 
pakiet ten powinien być spójny i 
przestrzegać równości państw 
członkowskich; zauważa więc, że nowy 
system podziału miejsc w Parlamencie 
Europejskim należy rozpatrywać równolegle 
z przeglądem systemu głosowania w Radzie;

Or. en

Poprawka 28
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla gotowość do rozwiązania –
w ramach koniecznej modyfikacji 
traktatów – kwestii podziału miejsc 
w Parlamencie Europejskim w ogólnym 
kontekście reprezentatywności, zadań, 
składu oraz roli politycznej wszystkich 
organów prawodawczych, a także 
instytucji doradczych Unii;

Or. de

Poprawka 29
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zwraca się do Rady Europejskiej –
zgodnie z deklaracją nr 11 konferencji 
międzyrządowej, która przyjęła Traktat z 
Lizbony, z art. 17 ust. 6 i 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej – o rozpoczęcie negocjacji 
mających na celu wspólne określenie 
uzgodnień dla konsultacji na rzecz 
zapewnienia płynnego przebiegu procesu 
prowadzącego do wyboru przewodniczącego 
Komisji Europejskiej w sposób 
uwzględniający wybory do Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 30
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego 
do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z
załączonym do niej wnioskiem dotyczącym
decyzji Rady Europejskiej oraz 
wspomnianym wyżej sprawozdaniem 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, Radzie 
Europejskiej oraz parlamentowi i rządowi 
Republiki Chorwacji, a także do wiadomości 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw 
członkowskich.

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego 
do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z
załączonymi do niej wnioskami dotyczącymi
decyzji Rady Europejskiej i Rady oraz ze
wspomnianym wyżej sprawozdaniem 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, Radzie 
Europejskiej i Radzie oraz parlamentowi i 
rządowi Republiki Chorwacji, a także do 
wiadomości Komisji oraz rządów i 
parlamentów państw członkowskich.

Or. en

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

 Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Punkt 4 preambuły

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

(4) Decyzja ta musi być zgodna z kryteriami 
określonymi w art. 14 ust. 2 akapit pierwszy 
Traktatu o Unii Europejskiej, w myśl których 
całkowita liczba przedstawicieli obywateli 
Unii nie przekracza siedmiuset 
pięćdziesięciu posłów, nie licząc 
przewodniczącego, a reprezentacja ta ma 
charakter degresywnie proporcjonalny, przy 
czym próg minimalny wynosi sześciu 
posłów na państwo członkowskie, zaś 
żadnemu państwu nie można przyznać 
więcej niż dziewięćdziesiąt sześć mandatów;

(4) Decyzja ta musi przestrzegać kryteriów 
określonych w art. 14 ust. 2 akapit pierwszy 
Traktatu o Unii Europejskiej, w myśl których 
całkowita liczba przedstawicieli obywateli 
Unii nie przekracza siedmiuset 
pięćdziesięciu posłów, nie licząc 
przewodniczącego, a reprezentacja ta ma 
charakter degresywnie proporcjonalny, przy 
czym próg minimalny wynosi sześciu 
posłów na państwo członkowskie, zaś 
żadnemu państwu nie można przyznać 
więcej niż dziewięćdziesiąt sześć mandatów;

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1 – wprowadzenie
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Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy w miarę możliwości 
przestrzegać następujących reguł:

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, powinno się w miarę 
możliwości przestrzegać następujących 
reguł:

Or. en

Poprawka 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1 – wprowadzenie

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy w miarę możliwości
przestrzegać następujących reguł:

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy przestrzegać 
następujących reguł:

Or. fr

Poprawka 34
Louis Michel

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1 – wprowadzenie

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy w miarę możliwości
przestrzegać następujących reguł:

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy przestrzegać 
następujących reguł:

Or. fr
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Poprawka 35
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1 – wprowadzenie

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy w miarę możliwości
przestrzegać następujących reguł:

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy przestrzegać 
następujących reguł:

Or. fr

Poprawka 36
Andrew Duff

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1 – tiret pierwsze

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

– minimalne i maksymalne liczby określone 
w traktacie powinny być w pełni 
wykorzystane, aby podział mandatów w 
Parlamencie Europejskim w możliwie 
najszerszym zakresie odzwierciedlał liczbę 
ludności poszczególnych państw 
członkowskich;

skreślone

Or. en

Poprawka 37
Martina Anderson

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1 – tiret pierwsze

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

– minimalne i maksymalne liczby określone 
w traktacie powinny być w pełni 
wykorzystane, aby podział mandatów w 

skreślone
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Parlamencie Europejskim w możliwie 
najszerszym zakresie odzwierciedlał liczbę 
ludności poszczególnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy w miarę możliwości
przestrzegać następujących reguł:

Przy stosowaniu zasady degresywnej 
proporcjonalności, o której mowa w art. 14 
ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o Unii 
Europejskiej, należy przestrzegać 
następujących reguł:

– minimalne i maksymalne liczby określone 
w traktacie powinny być w pełni 
wykorzystane, aby podział mandatów w
Parlamencie Europejskim w możliwie 
najszerszym zakresie odzwierciedlał liczbę 
ludności poszczególnych państw 
członkowskich;

– przy podziale mandatów w Parlamencie
Europejskim w pełni wykorzystuje się
minimalne i maksymalne liczby określone w 
traktacie, aby w możliwie najszerszym 
zakresie podział ten odzwierciedlał liczbę 
ludności poszczególnych państw 
członkowskich;

– im większa liczba ludności państwa 
członkowskiego, do tym większej liczby
mandatów jest ono uprawnione;

– stosunek liczby ludności poszczególnych 
państw członkowskich do liczby 
posiadanych miejsc przed zaokrągleniem do 
pełnych wartości musi wahać się zależnie od 
ich zaludnienia, tak aby każdy poseł z 
bardziej zaludnionego państwa 
członkowskiego reprezentował większą 
liczbę obywateli niż poseł z państwa 
członkowskiego o mniejszej liczbie ludności 
i odwrotnie, lecz także aby żadne mniej 
zaludnione państwo członkowskie nie miało
większej liczby miejsc niż państwo bardziej 
zaludnione.

– im większa liczba ludności państwa 
członkowskiego, tym większą liczbę jego 
mieszkańców reprezentuje każdy z posłów.

Or. en
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Poprawka 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1 – tiret pierwsze a (nowe)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

– liczby miejsc nie zmniejsza się dla państw 
członkowskich, które w ramach unijnych 
programów pomocy finansowej dotyczącej 
bilansu płatniczego wdrożyły ścisłe środki 
dostosowania i utrzymały stały kurs 
walutowy, przyczyniając się w ten sposób do 
zapewnienia stabilności finansowej i 
zaufania w Unii;

Or. en

Poprawka 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 1 a (nowy)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Artykuł 1 a
Podział miejsc między państwa 
członkowskie w Parlamencie Europejskim 
w kadencji 2014-2019 będzie zgodny ze 
zmienionym zastosowaniem wzoru podziału 
miejsc opartego na liczbie ludności 
(Grimmett, Oelbermann/Pukelsheim 20121), 
ograniczającym kalkulowane straty do 
jednego miejsca, chyba że w wyniku tego 
podziału przyznano by ponad 96 miejsc 
jednemu państwu członkowskiemu, z 
pominięciem ewentualnych zysków.

Or. en
                                               
1 Zob. komunikat departamentu tematycznego C Parlamentu zatytułowany „Podział miejsc w Parlamencie 
Europejskim między państwa członkowskie - kompromis z Cambridge” (PE 432.760).
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Poprawka 41
György Schöpflin

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 2

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Całkowita liczba mieszkańców państw 
członkowskich jest obliczana przez Komisję
(Eurostat) na podstawie danych 
dostarczonych przez państwa członkowskie, 
zgodnie z metodą ustanowioną
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Całkowita liczba mieszkańców państw 
członkowskich – w tym obywateli Unii i 
państw trzecich – jest obliczana przez 
Komisję (Eurostat) na podstawie danych 
dostarczonych przez państwa członkowskie, 
zgodnie z metodą ustanowioną 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3 – wprowadzenie

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli
wybieranych do Parlamentu Europejskiego 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, ze skutkiem od początku 
kadencji 2014-2019, określa się 
następująco:

Decyzję o liczbie posłów w Parlamencie 
Europejskim wybieranych w każdym 
państwie członkowskim należy podjąć w 
latach 2014-2019, aby mogła ona wejść w 
życie z początkiem kadencji 2019-2024, z 
uwzględnieniem wszelkich innych reform 
instytucjonalnych, które mogą być 
konieczne dla usprawnienia 
funkcjonowania Unii.

Belgia 21
Bułgaria 17
Czechy 21
Dania 13

Niemcy96
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Estonia 6
Irlandia 11
Grecja 21
Hiszpania 54
Francja 74
Chorwacja 11
Włochy73
Cypr 6

Łotwa 8
Litwa 11
Luksemburg 6
Węgry 21
Malta 6
Holandia 26
Austria 19
Polska 51
Portugalia 21
Rumunia 32

Słowenia 8
Słowacja 13
Finlandia 13
Szwecja 19
Wielka Brytania 73

Or. en

Poprawka 43
Louis Michel

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3 – wprowadzenie

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 

Zgodnie z art. 1, liczba przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich
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ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

na kadencję 2014-2019, określona jest
następująco:

Or. fr

Poprawka 44
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 22

Bułgaria 17 Bułgaria 18
Czechy 21 Czechy 22
Dania 13 Dania 13

Niemcy             96 Niemcy             99
Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia12

Grecja 21 Grecja 22
Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 12
Włochy        73 Włochy 73
Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 9
Litwa 11 Litwa 12
Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 22
Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 19
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Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 22
Rumunia 32 Rumunia 33
Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 20
Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73

Or. en

Poprawka 45
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 20

Bułgaria 17 Bułgaria 16
Czechy 21 Czechy 20
Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia12
Grecja 21 Grecja 20
Hiszpania 54 Hiszpania 55
Francja 74 Francja 77
Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 73

Cypr 6 Cypr 6
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Łotwa 8 Łotwa 9
Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 19
Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 18
Polska 51 Polska 50

Portugalia 21 Portugalia 20
Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 9
Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 19

Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 75

Or. en

Poprawka 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 20
Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 20
Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6
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Irlandia11 Irlandia11

Grecja 21 Grecja 20
Hiszpania 54 Hiszpania 57
Francja 74 Francja 78
Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 74
Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 7

Litwa 11 Litwa 9
Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 19
Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 19

Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 20
Rumunia 32 Rumunia 31
Słowenia 8 Słowenia 7

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 19

Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 76

Or. en

Poprawka 47
Sandrine Bélier

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
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2019, określa się następująco: 2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 20
Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 20
Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia11

Grecja 21 Grecja 20
Hiszpania 54 Hiszpania 57
Francja 74 Francja 78
Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 74
Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 7
Litwa 11 Litwa 9
Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 19

Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 19

Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 20
Rumunia 32 Rumunia 31
Słowenia 8 Słowenia 7
Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 19

Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 76

Or. fr

Poprawka 48
Martina Anderson
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Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 21

Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 21

Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 95
Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia12
Grecja 21 Grecja 21

Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 72
Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 8

Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 21

Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 18
Polska 51 Polska 50
Portugalia 21 Portugalia 21

Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 19
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Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73

Or. en

Poprawka 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 21

Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 21

Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia12
Grecja 21 Grecja 21

Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 12
Włochy 73 Włochy 73

Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 8

Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 21

Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 18
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Polska 51 Polska 50
Portugalia 21 Portugalia 21

Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 19

Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73

Or. en

Poprawka 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward and Brian Crowley

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 21

Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 21

Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia12
Grecja 21 Grecja 21

Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 73

Cypr 6 Cypr 6
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Łotwa 8 Łotwa 8

Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 20
Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 19

Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 21

Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 19

Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73

Or. en

Poprawka 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 21

Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 1 Czechy 21
Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6
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Irlandia11 Irlandia12
Grecja 21 Grecja 21

Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 12
Włochy 73 Włochy 72
Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 8

Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 21

Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 18
Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 21

Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 19

Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73

Or. en

Poprawka 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Lokkegaard, Nils Torvalds, and Hannu Takkula

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
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2019, określa się następująco: 2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 21

Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 21

Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia11

Grecja 21 Grecja 21

Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 73

Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 8

Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 21

Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 18
Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 21

Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 3
Szwecja 19 Szwecja 20

Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73

Or. en

Poprawka 53
Andrew Duff

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3
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Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 21

Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 21

Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia11

Grecja 21 Grecja 21

Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 73

Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 8

Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 21

Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 18
Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 21

Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 20
Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73
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Or. en

Poprawka 54
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 21

Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 21

Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia11

Grecja 21 Grecja 21

Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 73

Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 8

Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 21

Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 18

Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 21
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Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 20
Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli 
wybieranych do Parlamentu Europejskiego w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ze skutkiem od początku kadencji 2014-
2019, określa się następująco:

Belgia 21 Belgia 21

Bułgaria 17 Bułgaria 17

Czechy 21 Czechy 21

Dania 13 Dania 13

Niemcy 96 Niemcy 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlandia11 Irlandia11

Grecja 21 Grecja 21

Hiszpania 54 Hiszpania 54

Francja 74 Francja 74

Chorwacja 11 Chorwacja 11

Włochy 73 Włochy 73

Cypr 6 Cypr 6

Łotwa 8 Łotwa 8

Litwa 11 Litwa 11

Luksemburg 6 Luksemburg 6

Węgry 21 Węgry 20
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Malta 6 Malta 6

Holandia 26 Holandia 26

Austria 19 Austria 19

Polska 51 Polska 51

Portugalia 21 Portugalia 21

Rumunia 32 Rumunia 32

Słowenia 8 Słowenia 8

Słowacja 13 Słowacja 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Szwecja 19 Szwecja 20
Wielka Brytania 73 Wielka Brytania 73

Or. en

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

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 3 a (nowy)

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Artykuł 3a
Powyższe liczby nie odzwierciedlają 
sprawiedliwego i logicznego podziału 
miejsc, jak wymaga tego Traktat z Lizbony.

Or. en

Poprawka 57
Paulo Rangel

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 4

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 

Jeżeli zachodzi taka konieczność, przegląd 
niniejszej decyzji zostanie dokonany z 
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przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, obiektywny podział
mandatów pomiędzy państwa członkowskie,
oparty na zasadzie degresywnej 
proporcjonalności określonej w art. 1, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się 
liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

odpowiednim wyprzedzeniem przed 
kadencją parlamentarną 2019-2024 w celu
dokonania ponownego podziału mandatów 
pomiędzy państwa członkowskie, opartego
na zasadzie degresywnej proporcjonalności 
określonej w art. 1, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych.

Or. en

Poprawka 58
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 4

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019–2024
w celu przyjęcia systemu, który 
w przyszłości, przed każdymi kolejnymi 
wyborami do Parlamentu Europejskiego, 
będzie umożliwiał ponowny, obiektywny 
podział mandatów pomiędzy państwa 
członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej 
w art. 1, przy uwzględnieniu ewentualnego 
zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych.

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany do końca 2015 r. w celu 
przyjęcia – z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019–2024
– systemu, który w przyszłości, przed 
każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał obiektywny podział mandatów 
pomiędzy państwa członkowskie, oparty na 
zasadzie degresywnej proporcjonalności 
określonej w art. 1, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby 
państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

Or. de

Poprawka 59
Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 4
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Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, obiektywny podział 
mandatów pomiędzy państwa członkowskie, 
oparty na zasadzie degresywnej 
proporcjonalności określonej w art. 1, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się 
liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany przed końcem 2015 r. w celu 
przyjęcia z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 
systemu, który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, będzie umożliwiał 
obiektywny podział mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1, przy uwzględnieniu ewentualnego 
zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 4

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, obiektywny podział
mandatów pomiędzy państwa członkowskie,
oparty na zasadzie degresywnej 
proporcjonalności określonej w art. 1, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się 
liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

Decyzja ta pozostaje w mocy do chwili 
ustalenia nowych zasad dotyczących 
ponownego podziału mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie, opartego na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1, przy uwzględnieniu ewentualnego 
zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, oraz zasad głosowania w 
Radzie.

Or. en
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Poprawka 61
Louis Michel

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 4

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, obiektywny podział 
mandatów pomiędzy państwa członkowskie,
oparty na zasadzie degresywnej 
proporcjonalności określonej w art. 1, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się 
liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024. W 
tym celu ustanawia się grupę zadaniową, 
która będzie regularnie zdawała 
sprawozdania z postępów w realizacji prac. 
Ostateczne sprawozdanie zostanie 
przedstawione w połowie kadencji 
parlamentarnej 2014-2019 w celu przyjęcia 
systemu, który w przyszłości, przed każdymi 
kolejnymi wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, będzie umożliwiał ponowny, 
obiektywny podział mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie, przy uwzględnieniu 
ewentualnego zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych, a zwłaszcza zmian 
wskaźnika narodzin.

Or. fr

Poprawka 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 4

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, obiektywny podział 
mandatów pomiędzy państwa członkowskie, 
oparty na zasadzie degresywnej 
proporcjonalności określonej w art. 1, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się 

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, trwały, obiektywny i 
przejrzysty podział mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie, oparty na
nieliniowym wzorze matematycznym 
zgodnym z zasadą degresywnej 
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liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

proporcjonalności określonej w art. 1, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się 
liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

Or. en

Poprawka 63
Andrew Duff

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 4

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, obiektywny podział 
mandatów pomiędzy państwa członkowskie, 
oparty na zasadzie degresywnej 
proporcjonalności określonej w art. 1, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia się 
liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, sprawiedliwy, trwały i 
przejrzysty podział mandatów pomiędzy 
państwa członkowskie, oparty na zasadzie 
degresywnej proporcjonalności określonej w 
art. 1, przy uwzględnieniu ewentualnego 
zwiększenia się liczby państw 
członkowskich i należycie potwierdzonych 
zachodzących w tych państwach zmian 
demograficznych.

Or. en

Poprawka 64
György Schöpflin

Wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego
Artykuł 4

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 

Przegląd niniejszej decyzji zostanie 
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed kadencją parlamentarną 2019-2024 w 
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celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny, obiektywny podział 
mandatów pomiędzy państwa członkowskie, 
oparty na zasadzie degresywnej 
proporcjonalności określonej w art. 1, przy 
uwzględnieniu ewentualnego zwiększenia 
się liczby państw członkowskich i należycie 
potwierdzonych zachodzących w tych 
państwach zmian demograficznych.

celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, 
przed każdymi kolejnymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, będzie 
umożliwiał ponowny podział mandatów 
pomiędzy państwa członkowskie, oparty na 
zasadzie degresywnej proporcjonalności 
określonej w art. 1, przy uwzględnieniu
należycie potwierdzonych demograficznych 
i związanych z migracją zmian dotyczących 
ludności państw członkowskich, w tym 
obywateli Unii i państw trzecich.

Or. en

Poprawka 65
Paulo Rangel

Załącznik I a do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia
Projekt decyzji Rady w sprawie 

praktycznych uzgodnień dotyczących 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 

maju 2014 r.
RADA,

uwzględniając Akt dotyczący wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich dołączony do decyzji Rady z 
dnia 20 września 1976 r. („Akt”), a w 
szczególności jego art. 14,
uwzględniając propozycję Parlamentu 
Europejskiego,

 mając na uwadze fakt, że należy wdrożyć 
postanowienia Traktatu dotyczące 
procedury wyborczej,
PRZYJĘŁA postanowienia załączone do 
niniejszej decyzji i zaleca państwom 
członkowskim ich przyjęcie zgodnie 
odpowiednimi krajowymi wymogami 
konstytucyjnymi i ordynacjami wyborczymi.
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Niniejsza decyzja jest publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Państwa członkowskie powiadamiają 
niezwłocznie Sekretarza Generalnego Rady 
Unii Europejskiej o przeprowadzeniu 
procedur wymaganych na mocy 
odpowiednich krajowych ordynacji 
wyborczych koniecznych do przyjęcia 
przepisów dotyczących praktycznych 
uzgodnień proponowanych w niniejszej 
decyzji.
Uzgodnienia praktyczne wchodzą w życie 
pierwszego dniu miesiąca następującego po 
przyjęciu przepisów niniejszej decyzji przez 
państwa członkowskie, zgodnie z ich 
odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi i 
krajową ordynacją wyborczą.

ZAŁĄCZNIK

Artykuł 1
Kandydatów wyłania się w demokratycznym 
procesie, a ich nazwiska są podawane do 
wiadomości publicznej nie później niż sześć 
tygodni przed początkiem okresu, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1 Aktu.

Artykuł 2
Jeżeli partia polityczna, która bierze udział 
w wyborach europejskich, należy lub 
zadeklarowała zamiar przystąpienia do 
europejskiej partii politycznej, nazwę tej 
ostatniej podaje się w widoczny sposób na 
karcie wyborczej (w nawiasie).

Artykuł 3
Wybory do Parlamentu Europejskiego 
odbywają się w dniu i okresach 
wyznaczonych przez każde państwo 
członkowskie; dzień ten przypada w tym 
samym okresie rozpoczynającym się w 
czwartek rano i kończącym się w 
następującą po nim niedzielę najpóźniej o 
godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Or. en


