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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Citácia 3a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na Akt o priamych 
a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu, pripojený 
k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976, 
v znení zmien a doplnení (Akt o voľbách 
z roku 1976)1, najmä jeho článok 14,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ba. keďže neexistujú jasné ustanovenia 
o tom, ako sa kreslá v Európskom 
parlamente majú rozdeliť, keď sa k Únii 
pripojí nový členský štát, a keďže je 
potrebné zohľadňovať skutočnosť, že sa 
očakáva ďalšie rozširovanie Únie, ktoré 
vyvolá nové otázky o zastúpení každého 
členského štátu v rámci Európskeho 
parlamentu a Rady Európskej únie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

                                               
1 Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1), zmenené a 
doplnené rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a 
rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bb. keďže súčasné rozdelenie kresiel 
v Európskom parlamente nie je proporčné 
a preto je v rozpore so Zmluvou o Európskej 
únii, a keďže o zastúpení každého 
členského štátu v Európskom parlamente 
nemožno diskutovať oddelene od 
zastúpenia v Rade Európskej únie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže by sa mali zohľadniť 
demografické zmeny, ktoré sa uskutočnili 
od posledných volieb do Európskeho 
parlamentu,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Zbigniew Ziobro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže by sa mali zohľadniť 
demografické zmeny, ktoré sa uskutočnili 
od posledných volieb do Európskeho 
parlamentu,

vypúšťa sa

Or. pl



AM\925604SK.doc 5/44 PE504.228v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže by sa mali zohľadniť demografické 
zmeny, ktoré sa uskutočnili od posledných 
volieb do Európskeho parlamentu, 

C. keďže by sa mali zohľadniť demografické 
zmeny a zmeny v oblasti migrujúceho 
obyvateľstva, a to z hľadiska občanov Únie 
aj osôb bez občianstva Únie, ktoré sa 
uskutočnili od posledných volieb do 
Európskeho parlamentu, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ca. keďže platí, že problém skutočne 
degresívneho proporčného zastúpenia 
v Európskom parlamente a Rade možno 
s konečnou platnosťou vyriešiť len 
zmenami Zmluvy o Európskej únii, a teda je 
nutné nájsť dočasné riešenie, než sa táto 
otázka vyrieši zmenami Zmluvy,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Sandra Kalniete

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ca. keďže je potrebné zachovať počet 
kresiel čo najbližší počtu navrhovanému 
cambridgeským kompromisom1 a súčasne 
sa pokúsiť vyhnúť sa radikálnym zmenám, 
ktoré by boli výsledkom striktného 
dodržiavania tohto kompromisu,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Gay Mitchell

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ca. keďže Zmluva o Európskej únii 
umožňuje jednoduchší postup zmeny 
Zmluvy za určitých okolností 
prostredníctvom medzivládnej konferencie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ca. keďže by sa nemali zohľadňovať 
demografické zmeny dočasnej povahy 
spôsobené hospodárskymi cyklami, ktoré 
postihli členské štáty, ktoré tým, že zostali 
verné dohodám v rámci programov 
finančnej pomoci EÚ v oblasti platobnej 
bilancie, zaviedli náročné hospodárske 

                                               
1 Pozri poznámku politického oddelenia C Parlamentu s názvom „Rozdelenie kresiel v Európskom parlamente 
medzi členské štáty EÚ – Cambridgeský kompromis“ (PE 432.760).
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úpravy a zachovali si fixné výmenné kurzy, 
čím pomohli zabezpečiť finančnú stabilitu 
a dôveru v celej Únii,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Gerald Häfner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ca. keďže úprava rozdelenia kresiel medzi 
členské štáty, ktorá sa teraz požaduje, by 
nemala byť arbitrárna, ale mala by 
vychádzať z matematickej zásady 
uplatňovanej pragmatickým spôsobom, 
ktorá obmedzuje možné straty na najviac 
jedno kreslo pre všetky členské štáty,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Sandra Kalniete

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cb. keďže posúdenie politickej 
uskutočniteľnosti prerozdelenia kresiel 
v Európskom parlamente by nemalo viesť 
k akémukoľvek významnému odchýleniu sa 
od cambridgeského kompromisu1,

Or. en

                                               
1 Pozri poznámku politického oddelenia C Parlamentu s názvom „Rozdelenie kresiel v Európskom parlamente 
medzi členské štáty EÚ – Cambridgeský kompromis“ (PE 432.760).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Gerald Häfner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cb. keďže v záujme zavedenia 
plnohodnotnej legitimity by nebolo vhodné 
ponechať rozdelenie kresiel v Európskom 
parlamente zakaždým na nové rokovania 
a právne predpisy po každej zmene počtu 
obyvateľov členských štátov, a keďže je 
preto zásadne dôležité počítať rozdelenie 
kresiel z dlhodobého hľadiska, pomocou 
dobre vymedzeného matematického vzorca 
zavádzajúceho jasný, transparentný 
a objektívny vzťah medzi počtom 
obyvateľov každého členského štátu 
a počtom kresiel v Európskom parlamente, 
na ktoré má nárok, pričom je nutné v plnej 
miere dodržiavať požiadavky uvedené v 
zmluvách,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Gerald Häfner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cc. keďže dohoda o najvhodnejšom 
matematickom vzorci by mala byť 
výsledkom rozsiahlej verejnej diskusie 
inštitúcií Európskej únie, parlamentov 
a vlád členských štátov a európskych 
občanov, a keďže najlepším rámcom by 
preto bol európsky konvent podľa článku 
48 Zmluvy o Európskej únii,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. pripomína, že jediným možným 
dočasným riešením na to, aby sa nenarušila 
rovnováha zastúpenia členských štátov 
v rámci Únie, je dočasné zvýšenie počtu 
kresiel v Európskom parlamente od 
volebného obdobia 2014 – 2019, kým sa 
nezmení zmluva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. predkladá Rade priložený návrh 
rozhodnutia Rady vrátane opatrení v oblasti 
praktických postupov pri uplatňovaní 
súčasného aktu o voľbách z roku 1976 so 
zreteľom na voľby, ktoré sa majú konať 
v máji 2014; navrhuje, aby tieto praktické 
postupy zahŕňali toto:

– kandidáti sa určujú demokratickým 
procesom a ich mená sa zverejňujú 
najneskôr šesť týždňov pred voľbami;
– ak politická strana, ktorá sa zúčastňuje 
európskych volieb, patrí k európskej 
politickej strane alebo vyjadrila zámer 
pripojiť sa k európskej politickej strane, 
názov tejto európskej politickej strany sa 
jasne uvedie na volebnom lístku 
(v zátvorkách);

– voľby do Európskeho parlamentu sa 
konajú v termíne a čase určenom každým 
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členským štátom; tento termín je 
v rovnakom období začínajúcom vo štvrtok 
ráno a končiacom nasledujúcu nedeľu 
najneskôr o 20.00 hod. stredoeurópskeho 
času;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Zbigniew Ziobro

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –

3. uvedomuje si, že zloženie Európskeho 
parlamentu sa bude musieť v budúcnosti 
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2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu 
umožní v prípade potreby objektívnym 
spôsobom, založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

upraviť tak, aby zohľadňovalo vplyv 
budúcich rozšírení a demografických 
trendov na počet obyvateľov členských 
štátov, a to podľa náležitého zistenia; 
v prípade potreby sa zaväzuje, že v 
dostatočnom predstihu pred začiatkom 
volebného obdobia 2019 – 2024 predloží 
nový návrh rozhodnutia Európskej rady s 
cieľom vytvoriť rozdelenie kresiel medzi 
členské štáty na základe zásady zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Gerald Häfner

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

3. zaväzuje sa, že do 31. decembra 2015 
predloží nový návrh zmeny a doplnenia 
zmlúv prostredníctvom riadneho revízneho 
postupu podľa článku 48 Zmluvy 
o Európskej únii s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby trvalým, objektívnym 
a transparentným spôsobom, založeným na 
nelineárnom matematickom vzorci, ktorý 
spĺňa zásadu zostupnej proporcionality 
vymedzenú v článku 1, prideliť kreslá 
jednotlivým členským štátom objektívnym 
spôsobom, pričom sa zohľadní prípadné 
zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

3. zaväzuje sa, že do konca roku 2015 
predloží nový návrh rozhodnutia Európskej 
rady s cieľom vytvoriť v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného 
obdobia 2019 – 2024 systém, ktorý v 
budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní 
objektívnym spôsobom, založeným na 
zásade zostupnej proporcionality vymedzenej 
v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým 
členským štátom objektívnym spôsobom, 
pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich 
počtu a riadne zistený demografický vývoj 
ich obyvateľstva, a bez toho, aby sa vylúčila 
možnosť vyhradiť niekoľko kresiel pre 
poslancov zvoleným na nadnárodných 
volebných zoznamoch;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 

3. zaväzuje sa, že do konca roku 2015 
predloží nový návrh rozhodnutia Európskej 
rady s cieľom vytvoriť v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného 
obdobia 2019 – 2024 systém, ktorý v 
budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní 
objektívnym spôsobom, založeným na 
zásade zostupnej proporcionality vymedzenej 
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prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým 
členským štátom objektívnym spôsobom, 
pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich 
počtu a riadne zistený demografický vývoj 
ich obyvateľstva, a bez toho, aby sa vylúčila 
možnosť vyhradiť niekoľko kresiel pre 
poslancov zvoleným na nadnárodných 
volebných zoznamoch;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový trvalý a transparentný 
návrh rozhodnutia Európskej rady založený 
na aritmetickom vzorci, s cieľom vytvoriť 
systém, ktorý v budúcnosti pred každými 
novými voľbami do Európskeho parlamentu 
umožní v prípade potreby objektívnym 
spôsobom, založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
preskúmať rozdelenia kresiel na základe 
riadne zistených demografických trendov a
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu, a bez toho, aby 
sa vylúčila možnosť vyhradiť niekoľko 
kresiel pre poslancov zvoleným na 
nadnárodných volebných zoznamoch;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
György Schöpflin

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom 
objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez 
toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť 
niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na 

3. zaväzuje sa, že v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom volebného obdobia 2019 –
2024 predloží nový návrh rozhodnutia 
Európskej rady s cieľom vytvoriť systém, 
ktorý v budúcnosti pred každými novými 
voľbami do Európskeho parlamentu umožní 
v prípade potreby objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, 
pričom sa zohľadnia riadne zistené 
demografické a migračné trendy ich 
obyvateľstva z hľadiska občanov Únie aj 
osôb bez občianstva Únie, a bez toho, aby sa 
vylúčila možnosť vyhradiť niekoľko kresiel 
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nadnárodných volebných zoznamoch; pre poslancov zvoleným na nadnárodných 
volebných zoznamoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. domnieva sa, že otázka rozdelenia 
kresiel v Európskom parlamente by sa mala 
riešiť len v súvislosti s revíziou 
hlasovacieho systému v Rade, keďže 
verejná správa Európskej únie je 
hybridným kompromisom medzi zásadou 
rovnosti štátov z medzinárodného práva 
a demokratickou zásadou „jeden človek, 
jeden hlas“; je rozhodnutý predložiť 
v tomto smere návrhy na ďalšom konvente 
zvolanom na základe článku 48 ods. 3 
Zmluvy o Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že v členských štátoch s viac 
než 30 miliónmi obyvateľov by volebný 
zákon pre európske voľby mal ako volebné 
obvody zahŕňať regióny, aby sa zaručilo ich 
proporčné zastúpenie;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. upozorňuje na politické súvislosti medzi 
otázkou rozdelenia kresiel v Európskom 
parlamente a celkovým reformným 
balíčkom pre inštitúcie Únie, najmä pokiaľ 
ide o systém hlasovania v Rade, 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol tento 
balíček koherentný a rešpektoval rovnosť 
členských štátov; konštatuje preto, že nový 
systém rozdelenia kresiel v Európskom 
parlamente by sa mal posudzovať len 
súbežne s revíziou systému hlasovania 
v Rade; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. vyjadruje vôľu vyriešiť v rámci 
potrebnej revízie Zmlúv otázku rozdelenia 
kresiel v Európskom parlamente s náležitým 
zohľadnením reprezentatívnosti, úloh, 
zloženia a politickej úlohy všetkých 
legislatívnych inštitúcií Únie a jej 
poradných orgánov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Paulo Rangel
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Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. žiada Európsku radu, aby v súlade 
s vyhlásením č. 11 medzivládnej 
konferencie, ktorá prijala Lisabonskú 
zmluvu, k článku 17 ods. 6 a 7 Zmluvy o 
Európskej únii, začala rokovania zamerané 
na spoločné určenie podrobností 
o konzultáciách, a to s cieľom zaručiť 
plynulý priebeh procesu vedúceho k 
voľbám predsedu Európskej komisie 
spôsobom, ktorý zohľadňuje voľby do 
Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Paulo Rangel

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil 
toto uznesenie a priložený návrh 
rozhodnutia Európskej Rady spolu s 
uvedenou správou svojho Výboru pre 
ústavné veci Európskej rade a vláde a 
parlamentu Chorvátskej republiky a pre 
informáciu Komisii a vládam a parlamentom 
členských štátov.

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil 
toto uznesenie a pripojené návrhy 
rozhodnutí Európskej rady a Rady spolu s 
uvedenou správou svojho Výboru pre 
ústavné veci Európskej rade, Rade a vláde a 
parlamentu Chorvátskej republiky a pre 
informáciu Komisii a vládam a parlamentom 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Odôvodnenie 4
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Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) v tomto rozhodnutí sa musia dodržať 
kritéria vymedzené v článku 14 v druhom 
odseku prvom pododseku Zmluvy o 
Európskej únii, a to, že počet zástupcov 
občanov Únie nepresiahne 
sedemstopäťdesiat poslancov plus predseda, 
toto zastúpenie je zostupne proporčné, 
pričom každý členský štát má najmenej šesť 
poslancov a žiadny členský štát nemá 
pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel,

(4) v tomto rozhodnutí by sa mali dodržať 
kritéria vymedzené v článku 14 v druhom 
odseku prvom pododseku Zmluvy o 
Európskej únii, a to, že počet zástupcov 
občanov Únie nepresiahne 
sedemstopäťdesiat poslancov plus predseda, 
toto zastúpenie je zostupne proporčné, 
pričom každý členský štát má najmenej šesť 
poslancov a žiadny členský štát nemá 
pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1 – úvodná časť

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii sa v najväčšej možnej miere 
dodržiavajú tieto zásady:

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii by sa mali v najväčšej možnej 
miere dodržiavať tieto zásady:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1 –úvodná časť

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii sa najväčšej možnej miere 
dodržiavajú tieto zásady:

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii sa dodržiavajú tieto zásady:
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Louis Michel

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1 – úvodná časť

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii sa najväčšej možnej miere 
dodržiavajú tieto zásady:

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii sa dodržiavajú tieto zásady:

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Sandrine Bélier

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1 – úvodná časť

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri uplatňovaní zásady zostupnej
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii sa najväčšej možnej miere 
dodržiavajú tieto zásady:

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o
Európskej únii sa dodržiavajú tieto zásady:

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Andrew Duff

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1 – prvá zarážka
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Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– naplno sa využije minimálny a maximálny 
počet stanovený v zmluve, aby pridelenie 
kresiel v Európskom parlamente čo najviac 
zohľadňovalo počet obyvateľstva 
v príslušných členských štátoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Martina Anderson

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1 – prvá zarážka

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– naplno sa využije minimálny a maximálny 
počet stanovený v zmluve, aby pridelenie 
kresiel v Európskom parlamente čo najviac 
zohľadňovalo počet obyvateľstva 
v príslušných členských štátoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v prvom 
pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii sa najväčšej možnej miere 
dodržiavajú tieto zásady:

Pri uplatňovaní zásady zostupnej 
proporcionality uvedenej v článku 14 v 
prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o 
Európskej únii sa dodržiavajú tieto zásady:

– naplno sa využije minimálny a maximálny 
počet stanovený v zmluve, aby pridelenie 
kresiel v Európskom parlamente čo najviac 
zohľadňovalo počet obyvateľstva 
v príslušných členských štátoch;

– pridelenie kresiel v Európskom 
parlamente naplno využíva minimálny 
a maximálny počet stanovený v zmluve, aby 
čo najviac zohľadňovalo počet obyvateľstva 
v príslušných členských štátoch;

– čím vyšší je počet obyvateľov členského – pomer medzi počtom obyvateľov a počtom 
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štátu, tým vyšší je počet kresiel, na ktorý má 
členský štát nárok;

kresiel každého členského štátu pred 
zaokrúhlením na celé čísla sa musí so 
zreteľom na počet obyvateľov jednotlivých 
členských štátov líšiť tak, že každý poslanec 
z členského štátu s väčším počtom 
obyvateľov zastupuje viac občanov než 
každý poslanec z členského štátu s menším 
počtom obyvateľov, a naopak, že žiaden 
členský štát s menším počtom obyvateľov 
nemá viac kresiel než členský štát s väčším 
počtom obyvateľov.

– čím vyšší je počet obyvateľov členského 
štátu, tým vyšší je počet obyvateľov, ktorých 
zastupuje každý jeho poslanec Európskeho 
parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1 – zarážka 1a (nová)

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet kresiel sa neznižuje tým členským 
štátom, ktoré v rámci programov finančnej 
pomoci EÚ v oblasti platobnej bilancie 
zaviedli náročné úpravy a zachovali si fixné 
výmenné kurzy, čím pomohli zabezpečiť 
finančnú stabilitu a dôveru v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 1a (nový)

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
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Pridelenie kresiel v Európskom parlamente 
členským štátom na volebné obdobie 2014 –
2019 sa uskutočňuje podľa pozmeneného 
uplatňovania vzorca pre pridelenie kresiel 
s váženým vplyvom počtu obyvateľov 
(Grimmett, Oelbermann/Pukelsheim 20121) 
s obmedzením vypočítaných strát na jedno 
kreslo, s výnimkou prípadu, ak by to viedlo 
k prideleniu viac než 96 kresiel členskému 
štátu, a s vynechaním možných ziskov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
György Schöpflin

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 2

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Celkový počet obyvateľov členského štátu 
vypočíta Komisia (Eurostat) na základe 
údajov, ktoré poskytli členské štáty, v súlade 
so spôsobom stanoveným v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady.

Celkový počet obyvateľov členského štátu, 
zahŕňajúci občanov Únie aj osoby bez 
občianstva Únie, vypočíta Komisia 
(Eurostat) na základe údajov, ktoré poskytli 
členské štáty, v súlade so spôsobom 
stanoveným v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady. 

Or. en

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

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3 

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 

O počte zástupcov v Európskom parlamente 
zvolených v každom členskom štáte by sa 

                                               
1 Pozri poznámku politického oddelenia C Parlamentu s názvom „Rozdelenie kresiel v Európskom parlamente 
medzi členské štáty EÚ – Cambridgeský kompromis“ (PE 432.760).
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v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

malo rozhodnúť medzi rokmi 2014 a 2019 
s tým, že nadobudne účinnosť od začiatku 
volebného obdobia 2019 – 2024, a to pri 
zohľadnení akýchkoľvek iných 
inštitucionálnych reforiem, ktoré môžu byť 
potrebné na zlepšenie fungovania Únie.

Belgicko 21
Bulharsko 17

Česká republika 21
Dánsko 13
Nemecko 96
Estónsko 6
Írsko 11
Grécko 21
Španielsko 54
Francúzsko 74
Chorvátsko 11
Taliansko 73

Cyprus 6
Lotyšsko 8
Litva 11
Luxembursko 6
Maďarsko 21
Malta 6
Holandsko 26
Rakúsko 19
Poľsko 51
Portugalsko 21

Rumunsko 32
Slovinsko 8
Slovensko 13
Fínsko 13
Švédsko 19
Spojené kráľovstvo 73

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Louis Michel

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3 –úvodná časť

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019: 

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený pre 
volebné obdobie 2014 – 2019 takto: 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

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

Nemecko 96 Nemecko 99
Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 12
Grécko 21 Grécko 22
Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 12
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Taliansko 73 Taliansko 73

Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 9
Litva 11 Litva 12
Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 22
Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 19

Poľsko 51 Poľsko 51

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

Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Sandra Kalniete

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 20
Bulharsko 17 Bulharsko 16

Česká republika 21 Česká republika 20
Dánsko 13 Dánsko 13
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Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 12
Grécko 21 Grécko 20
Španielsko 54 Španielsko 55
Francúzsko 74 Francúzsko 77
Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 73

Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 9
Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 19
Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 18
Poľsko 51 Poľsko 50
Portugalsko 21 Portugalsko 20
Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 9
Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 75

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
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v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 20
Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 20
Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 11

Grécko 21 Grécko 20
Španielsko 54 Španielsko 57
Francúzsko 74 Francúzsko 78
Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 74
Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 7
Litva 11 Litva 9
Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 19
Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 19

Poľsko 51 Poľsko 51

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

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 76

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Sandrine Bélier

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 20
Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 20
Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 11

Grécko 21 Grécko 20

Španielsko 54 Španielsko 57
Francúzsko 74 Francúzsko 78
Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 74
Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 7
Litva 11 Litva 9
Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 19
Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 19

Poľsko 51 Poľsko 51

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

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 76

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Martina Anderson

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 95
Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 12
Grécko 21 Grécko 21

Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 72
Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21

Malta 6 Malta 6
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Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 18
Poľsko 51 Poľsko 50
Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 12
Grécko 21 Grécko 21

Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 12
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Taliansko 73 Taliansko 73

Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21

Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 18
Poľsko 51 Poľsko 50
Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13
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Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 12
Grécko 21 Grécko 21

Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 73

Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 20
Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 19

Poľsko 51 Poľsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
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v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 12
Grécko 21 Grécko 21

Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 12
Taliansko 73 Taliansko 72
Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21

Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 18
Poľsko 51 Poľsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 19

Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Lokkegaard, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 11

Grécko 21 Grécko 21

Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 73

Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21

Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 18
Poľsko 51 Poľsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8
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Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Andrew Duff

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 11

Grécko 21 Grécko 21

Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 73

Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21

Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26
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Rakúsko 19 Rakúsko 18
Poľsko 51 Poľsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Gunnar Hökmark

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 11

Grécko 21 Grécko 21

Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 73
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Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 21

Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 18
Poľsko 51 Poľsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov 
v Európskom parlamente zvolených 
v každom členskom štáte stanovený 
nasledovne, s účinnosťou od začiatku 
volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko 21 Belgicko 21

Bulharsko 17 Bulharsko 17

Česká republika 21 Česká republika 21

Dánsko 13 Dánsko 13

Nemecko 96 Nemecko 96

Estónsko 6 Estónsko 6

Írsko 11 Írsko 11
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Grécko 21 Grécko 21

Španielsko 54 Španielsko 54

Francúzsko 74 Francúzsko 74

Chorvátsko 11 Chorvátsko 11

Taliansko 73 Taliansko 73

Cyprus 6 Cyprus 6

Lotyšsko 8 Lotyšsko 8

Litva 11 Litva 11

Luxembursko 6 Luxembursko 6

Maďarsko 21 Maďarsko 20
Malta 6 Malta 6

Holandsko 26 Holandsko 26

Rakúsko 19 Rakúsko 19

Poľsko 51 Poľsko 51

Portugalsko 21 Portugalsko 21

Rumunsko 32 Rumunsko 32

Slovinsko 8 Slovinsko 8

Slovensko 13 Slovensko 13

Fínsko 13 Fínsko 13

Švédsko 19 Švédsko 20
Spojené kráľovstvo 73 Spojené kráľovstvo 73

Or. en

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

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 3a (nový)

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Vyššie uvedené čísla nepredstavujú 
spravodlivé a logické rozdelenie kresiel, ako 
ho vyžaduje Lisabonská zmluva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Paulo Rangel

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 4

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý 
v budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní 
objektívnym spôsobom, založeným na 
zásade zostupnej proporcionality 
vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá 
jednotlivým členským štátom, pričom sa 
zohľadní prípadné zvýšenie ich počtu a 
riadne zistený demografický vývoj ich 
obyvateľstva.

V prípade potreby sa toto rozhodnutie 
reviduje v dostatočnom predstihu pred 
začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 s 
cieľom vytvoriť pridelenie kresiel 
jednotlivým členským štátom na základe 
zásady zostupnej proporcionality 
vymedzenej v článku 1, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
 Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 4

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného 
obdobia 2019 – 2024 s cieľom vytvoriť 
systém, ktorý v budúcnosti pred každými 
novými voľbami do Európskeho parlamentu 
umožní objektívnym spôsobom, založeným 
na zásade zostupnej proporcionality 
vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá 
jednotlivým členským štátom, pričom sa 
zohľadní prípadné zvýšenie ich počtu a 
riadne zistený demografický vývoj ich 
obyvateľstva.

Toto rozhodnutie sa reviduje do konca roku 
2015 s cieľom v dostatočnom predstihu pred 
začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 
vytvoriť systém, ktorý v budúcnosti pred 
každými novými voľbami do Európskeho 
parlamentu umožní objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, 
pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich 
počtu a riadne zistený demografický vývoj 
ich obyvateľstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
 Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 4

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného 
obdobia 2019 – 2024 s cieľom vytvoriť 
systém, ktorý v budúcnosti pred každými 
novými voľbami do Európskeho parlamentu 
umožní objektívnym spôsobom, založeným 
na zásade zostupnej proporcionality 
vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá 
jednotlivým členským štátom, pričom sa 
zohľadní prípadné zvýšenie ich počtu a 
riadne zistený demografický vývoj ich 
obyvateľstva.

Toto rozhodnutie sa reviduje do konca roku 
2015 s cieľom v dostatočnom predstihu pred 
začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 
vytvoriť systém, ktorý v budúcnosti pred 
každými novými voľbami do Európskeho 
parlamentu umožní objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, 
pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich 
počtu a riadne zistený demografický vývoj 
ich obyvateľstva.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 4

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného 
obdobia 2019 – 2024 s cieľom vytvoriť 
systém, ktorý v budúcnosti pred každými 
novými voľbami do Európskeho 
parlamentu umožní objektívnym spôsobom, 
založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským 
štátom, pričom sa zohľadní prípadné 
zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva.

Toto rozhodnutie je účinné dovtedy, kým sa 
určia nové zásady objektívneho spôsobu 
prideľovania kresiel jednotlivým členským 
štátom na základe zásady zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich 
počtu a riadne zistený demografický vývoj 
ich obyvateľstva, ako aj hlasovacie práva v 
Rade.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Louis Michel

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 4

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý 
v budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní 
objektívnym spôsobom, založeným na 
zásade zostupnej proporcionality 
vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá 
jednotlivým členským štátom, pričom sa 
zohľadní prípadné zvýšenie ich počtu a 
riadne zistený demografický vývoj ich 
obyvateľstva.

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024. Na tento účel sa zriaďuje 
pracovná skupina na pravidelné 
posudzovanie dosiahnutého pokroku. 
Konečná správa sa predkladá v polovici 
volebného obdobia 2014 – 2019 s cieľom 
vytvoriť systém, ktorý v budúcnosti pred 
každými novými voľbami do Európskeho 
parlamentu umožní objektívnym spôsobom 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, 
pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich 
počtu a riadne zistený demografický vývoj 
ich obyvateľstva, predovšetkým dynamika 
pôrodnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 4

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý 
v budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní 
objektívnym spôsobom, založeným na 
zásade zostupnej proporcionality vymedzenej
v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým 
členským štátom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva.

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý 
v budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní trvalým,
objektívnym a transparentným spôsobom, 
založeným na nelineárnom matematickom 
vzorci, ktorý spĺňa zásadu zostupnej 
proporcionality vymedzenú v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, 
pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich 
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počtu a riadne zistený demografický vývoj 
ich obyvateľstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Andrew Duff

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 4

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý 
v budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní 
objektívnym spôsobom, založeným na 
zásade zostupnej proporcionality vymedzenej 
v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým 
členským štátom, pričom sa zohľadní 
prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený 
demografický vývoj ich obyvateľstva.

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý 
v budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní 
spravodlivým, trvalým a transparentným
spôsobom, založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, 
prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, 
pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich 
počtu a riadne zistený demografický vývoj 
ich obyvateľstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
György Schöpflin

Návrh rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu 
Článok 4

Návrh rozhodnutia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý 
v budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní 
objektívnym spôsobom, založeným na 
zásade zostupnej proporcionality 
vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá 
jednotlivým členským štátom, pričom sa 

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom 
predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý 
v budúcnosti pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu umožní na 
základe zásady zostupnej proporcionality 
vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá 
jednotlivým členským štátom, pričom sa 
zohľadnia riadne zistené demografické 
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zohľadní prípadné zvýšenie ich počtu a 
riadne zistený demografický vývoj ich 
obyvateľstva.

a migračné trendy ich obyvateľstva
zloženého z občanov Únie a osôb bez 
občianstva Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Paulo Rangel

Príloha Ia k návrhu uznesenia Európskeho parlamentu (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA Ia

Návrh rozhodnutia Rady o praktických 
ustanoveniach pre voľby do Európskeho 
parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 

2014
RADA,

so zreteľom na Akt o priamych 
a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu, pripojený 
k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976, 
v znení zmien a doplnení (ďalej len „Akt“), 
najmä jeho článok 14,
so zreteľom na návrh Európskeho 
parlamentu,
keďže by sa mali vykonať ustanovenia 
Zmluvy o volebnom postupe,
PRIJALA ustanovenia pripojené k tomuto 
rozhodnutiu a odporúča, aby ich prijali 
členské štáty v súlade so svojimi 
ústavnoprávnymi požiadavkami 
a vnútroštátnymi volebnými zákonmi.

Toto rozhodnutie sa zverejňuje v Úradnom 
vestníku Európskej únie.
Členské štáty neodkladne informujú 
generálneho tajomníka Rady Európskej 
únie o tom, že vykonali postupy, ktoré ich 
vnútroštátne volebné zákony vyžadujú na 
prijatie ustanovení o praktických 
podrobnostiach navrhnutých týmto 
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rozhodnutím.
Tieto praktické podrobnosti nadobúdajú 
účinnosť prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po prijatí ustanovení tohto 
rozhodnutia členskými štátmi v súlade s ich 
ústavnoprávnymi požiadavkami 
a vnútroštátnymi volebnými zákonmi.

PRÍLOHA

Článok 1
Kandidáti sa určujú demokratickým 
procesom a ich mená sa zverejňujú 
najneskôr šesť týždňov pred začiatkom 
obdobia uvedeného v článku 10 ods. 1 Aktu.

Článok 2
Ak politická strana, ktorá sa zúčastňuje 
európskych volieb, patrí k európskej 
politickej strane alebo vyjadrila zámer 
pripojiť sa k európskej politickej strane, 
názov tejto európskej politickej strany sa
jasne uvádza na volebnom lístku 
(v zátvorkách).

Článok 3
Voľby do Európskeho parlamentu sa 
konajú v termíne a čase určenom každým 
členským štátom; tento termín je 
v rovnakom období začínajúcom vo štvrtok 
ráno a končiacom nasledujúcu nedeľu 
najneskôr o 20.00 hod. stredoeurópskeho 
času.

Or. en


