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Pozměňovací návrh 12
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 223 
této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
22. listopadu 2012 o volbách do 
Evropského parlamentu v roce 20142,

vypouští se

__________________
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0462.

Or. nl

Pozměňovací návrh 14
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. 
března 2013 o složení Evropského 
parlamentu s ohledem na volby v roce 
20143,

vypouští se
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__________________
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0082.

Or. nl

Pozměňovací návrh 15
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
4. července 2013 o zlepšení praktických 
opatření pro konání evropských voleb
v roce 20144,

vypouští se

__________________
4 Přijaté texty, P7_TA(2013)0323.

Or. nl

Pozměňovací návrh 16
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá předchozí usnesení
o postupu voleb do Evropského 
parlamentu, a zejména na usnesení ze dne 
15. července 1998 o návrhu postupu
voleb, které přebírá společné zásady pro 
volbu členů Evropského parlamentu1a,

__________________
1a Úř. věst. C 292, 21.9.1998, s. 66.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 14 Smlouvy
o Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Právní východisko 4 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní 
záležitosti ze dne 28. dubna 2011 o návrhu 
změny Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě 
členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách (A7-
0176/2011),

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. 
května 2015 s názvem „Zpráva o volbách 
do Evropského parlamentu v roce 2014“6,

vypouští se

__________________
6 COM(2015)0206.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Jo Leinen

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu
a financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací1a,
a zejména na články 13, 21 a 31 tohoto 
nařízení,

__________________
1a Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, a zejména na její články 
11, 23 a 39,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudky německého 
spolkového ústavního soudu z let 2011
a 2014, podle kterých jsou prahy 
stanovené německým zákonem o volbách 
do Evropského parlamentu neslučitelné
s čl. 3 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 německého 
Základního zákona, a jsou tudíž neplatné,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Parlament má
právo zahájit reformu svého vlastního 
volebního postupu a dát k ní souhlas,

A. vzhledem k tomu, že článek 223 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
svěřuje Parlamentu právo zahájit reformu 
svého vlastního volebního postupu s cílem 
vypracovat jednotný postup ve všech 
členských státech nebo podle zásad 
společných všem členským státům a dát
k ní souhlas;

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo 
být rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 

vypouští se
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Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro 
občany Unie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 25
Arne Gericke, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro 
občany Unie;

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity práce Evropského 
parlamentu, posílení zásad rovného 
volebního práva a rovných příležitostí
a zvýšení efektivity organizace evropských 
voleb;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
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zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie;

Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie;

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie způsobem, který není
v rozporu s evidentní prvořadostí 
vnitrostátního uvědomění a občanství, 
zlepšení fungování Evropského parlamentu
a správy Unie, zajištění větší legitimity
a účinnosti práce Evropského parlamentu, 
zvýšení efektivity organizace evropských 
voleb a zajištění rovnějších volebních 
podmínek pro občany Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb a demokratické 
legitimity rozhodovacího procesu EU, 
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Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie;

posílení koncepce občanství Unie, zlepšení 
fungování Evropského parlamentu a správy 
Unie, zajištění větší legitimity a účinnosti 
práce Evropského parlamentu, zvýšení 
efektivity organizace evropských voleb
a zajištění rovnějších volebních podmínek 
pro občany Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie;

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb, zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie a přiblížení poslanců Evropského 
parlamentu jejich voličům, zejména těm 
nejmladším;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického a nadnárodního
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evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie;

rozměru evropských voleb, posílení 
koncepce občanství Unie, zlepšení 
fungování Evropského parlamentu a správy 
Unie, zajištění větší legitimity a účinnosti 
práce Evropského parlamentu, zvýšení 
efektivity organizace evropských voleb
a zajištění rovnějších volebních podmínek 
pro občany Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie;

B. vzhledem k tomu, že cílem reformy 
volebního postupu Parlamentu by mělo být 
rozšíření demokratického rozměru 
evropských voleb, posílení koncepce 
občanství Unie, zlepšení fungování 
Evropského parlamentu a správy Unie, 
zajištění větší legitimity a účinnosti práce 
Evropského parlamentu, zvýšení efektivity 
organizace evropských voleb a zajištění 
rovnějších volebních podmínek pro občany 
Unie a jejich větší volební účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Arne Gericke, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že zásada rovného 
volebního práva posiluje všeobecnou
rovnost občanů Unie, která je zásadní pro
demokracii, a vzhledem k tomu, že zde jde



PE565.204v01-00 12/99 AM\1071364CS.doc

CS

o jeden z hlavních principů evropského 
zřízení a že mezi rovným volebním právem 
občanů Unie a rovností příležitostí všech 
demokratických stran existuje přímá 
souvislost;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že možnost rozvoje 
jednotného volebního postupu na základě 
přímých všeobecných voleb byla 
zakotvena ve Smlouvách od roku 1957;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 34
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že postupný nárůst 
neúčasti v evropských volbách, zejména 
mezi nejmladšími občany, a nezájmu 
občanů o evropské otázky ohrožuje 
budoucnost Evropy, a proto jsou nezbytné 
nové myšlenky, které přispějí k oživení 
evropské demokracie;

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že skutečná 
harmonizace postupu pro volby do 
Evropského parlamentu ve všech 
členských státech by mohla lépe podpořit 
právo všech evropských občanů na 
rovnocennou účast na demokratickém 
životě Unie a současně posílit politický 
rozměr evropské integrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že pravomoci 
Parlamentu se od prvních přímých voleb
v roce 1979 postupně zvyšují a nyní jsou 
takové, že Evropský parlament má jako 
spolutvůrce právních předpisů rovné 
postavení s Radou ve většině oblastí 
politiky Unie, a to především v důsledku 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 37
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že na základě 
Lisabonské smlouvy došlo ke změně 
mandátu členů Evropského parlamentu
a nyní jsou přímými zástupci občanů 
Unie9 místo zástupců lidu států 
sdružených ve Společenství10;

vypouští se

__________________
9 Čl. 10 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 SEU.
10 Čl. 189 odst. 1 Smlouvy o založení 
Evropského společenství.

Or. nl

Pozměňovací návrh 38
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem, k tomu, že navzdory znění 
čl. 14 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii 
„Evropský parlament není zastupitelským 
orgánem suverénního evropského 
obyvatelstva“, jak jasně připomněl 
německý ústavní soud v bodě 280 svého 
rozsudku ze dne 30. června 2009, ve 
kterém zdůraznil, že „to se odráží ve 
skutečnosti, že je koncipován jako 
zastoupení národů v příslušných 
skupinách členů podle jednotlivých 
členských států, a nikoli jako zastoupení 
občanů Unie v jejich jednotě a bez 
rozlišení, podle zásady rovných volebních 
podmínek“;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Gerolf Annemans
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že jediná reforma 
samotného aktu o volbách byla provedena
v roce 2002 rozhodnutím Rady 
2002/772/ES, Euratom11, kterým se 
členským státům ukládá konat volby na 
základě poměrného zastoupení a za 
použití kandidátních listin nebo 
jednotlivých převoditelných hlasů a které 
zrušilo dvojí mandát poslanců 
Evropského parlamentu; dále bylo 
členským státům výslovně uděleno právo 
zřizovat na vnitrostátní úrovni volební 
obvody a stanovit na vnitrostátní úrovni 
práh, který nepřesahuje 5 % odevzdaných 
hlasů;  

G. vzhledem k tomu, že jediná reforma 
samotného aktu o volbách byla provedena
v roce 2002 rozhodnutím Rady 
2002/772/ES, Euratom11;

__________________ __________________
11 Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1. 11 Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1.

Or. nl

Pozměňovací návrh 40
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že se z politického
a právního hlediska uznává, že stanovení 
volebních prahů představuje závažný 
zásah do zásad rovného hlasování
a rovných příležitostí pro politické strany; 
vzhledem k tomu, že jelikož jsou tyto 
zásady základními předpoklady pro 
zaručení politické soutěže a otevřenosti 
politického procesu a tvoří součást 
demokratického právního zájmu EU, musí 
veškeré jejich změny podléhat přísným 
normám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že co se týče 
předpokládaného omezení funkčnosti 
Parlamentu v důsledku nárůstu počtu 
jeho politických skupin a údajné klesající 
schopnosti začlenit do těchto skupin 
takzvané členy, kteří „nejsou ochotni 
spolupracovat“, neprovedl Parlament 
žádnou analýzu ani neuspořádal 
politickou debatu a rovněž nepřijal žádná 
preventivní opatření, za něž by byl 
odpovědný;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ještě nebylo 
dosaženo komplexní dohody o skutečně 
jednotném volebním postupu, ačkoli došlo 
postupně k určitému sblížení volebních 
systémů, mimo jiné prostřednictvím 
sekundárních právních předpisů, jako je 
směrnice Rady 93/109/ES o právu volit
a být volen jako kandidát ve volbách do 
Parlamentu pro občany Unie s bydlištěm
v jiném členském státě;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 43
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že ještě nebylo 
dosaženo komplexní dohody o skutečně 
jednotném volebním postupu, ačkoli došlo 
postupně k určitému sblížení volebních 
systémů, mimo jiné prostřednictvím 
sekundárních právních předpisů, jako je 
směrnice Rady 93/109/ES o právu volit
a být volen jako kandidát ve volbách do 
Parlamentu pro občany Unie s bydlištěm
v jiném členském státě;

H. vzhledem k tomu, že došlo postupně
k určitému sblížení volebních systémů, 
mimo jiné prostřednictvím sekundárních 
právních předpisů, jako je směrnice Rady 
93/109/ES o právu volit a být volen jako 
kandidát ve volbách do Parlamentu pro 
občany Unie s bydlištěm v jiném členském 
státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že pojetí občanství 
Unie, které v rámci ústavního řádu 
oficiálně stanovila Maastrichtská smlouva
v roce 1993, zahrnuje právo občanů Unie 
účastnit se voleb do Evropského 
parlamentu a obecních voleb ve svých 
členských státech a ve státě svého bydliště 
za stejných podmínek jako státní 
příslušníci tohoto státu12; vzhledem
k tomu, že Listina základních práv 
Evropské unie, která je nyní na základě 
Lisabonské smlouvy právně závazná, toto 
právo ještě posílila;

vypouští se

__________________
12 Čl. 20 odst. 2 SFEU.
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Pozměňovací návrh 45
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že navzdory těmto 
reformám se evropské volby stále řídí 
především vnitrostátními právními 
předpisy, volební kampaně si zachovávají 
vnitrostátní rozsah a evropské politické 
strany nemohou dostatečně plnit svůj 
ústavní mandát a přispívat „k utváření 
evropského politického vědomí a 
k vyjadřování vůle občanů Unie“, jak se 
vyžaduje v čl. 10 odst. 4 SEU;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 46
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že navzdory těmto 
reformám se evropské volby stále řídí 
především vnitrostátními právními 
předpisy, volební kampaně si zachovávají 
vnitrostátní rozsah a evropské politické 
strany nemohou dostatečně plnit svůj 
ústavní mandát a přispívat „k utváření 
evropského politického vědomí a 
k vyjadřování vůle občanů Unie“, jak se 
vyžaduje v čl. 10 odst. 4 SEU;

J. vzhledem k tomu, že navzdory těmto 
reformám se evropské volby stále řídí 
především vnitrostátními právními 
předpisy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že navzdory těmto 
reformám se evropské volby stále řídí 
především vnitrostátními právními 
předpisy, volební kampaně si zachovávají 
vnitrostátní rozsah a evropské politické 
strany nemohou dostatečně plnit svůj 
ústavní mandát a přispívat „k utváření 
evropského politického vědomí a 
k vyjadřování vůle občanů Unie“, jak se 
vyžaduje v čl. 10 odst. 4 SEU;

J. vzhledem k tomu, že navzdory těmto 
reformám se evropské volby stále řídí 
především vnitrostátními právními 
předpisy, volební kampaně si zachovávají 
vnitrostátní rozsah a evropské politické 
strany nemohou dostatečně plnit svůj 
institucionální mandát a přispívat 
„k utváření evropského politického vědomí
a k vyjadřování vůle občanů Unie“, jak se 
vyžaduje v čl. 10 odst. 4 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že evropské politické 
strany mohou nejlépe přispívat „k 
utváření evropského politického 
vědomí“13, a proto by měly hrát výraznější 
úlohu v kampaních pro volby do 
Parlamentu, tak, aby se zlepšila jejich 
viditelnost a aby ukázaly souvislost mezi 
hlasováním pro určitou vnitrostátní 
stranu a dopadem hlasování na velikost 
evropské politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

vypouští se

__________________
13 Čl. 10 odst. 4 SEU.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 49
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že evropské politické 
strany mohou nejlépe přispívat „k utváření 
evropského politického vědomí“2, a proto 
by měly hrát výraznější úlohu v kampaních 
pro volby do Parlamentu, tak, aby se 
zlepšila jejich viditelnost a aby ukázaly 
souvislost mezi hlasováním pro určitou 
vnitrostátní stranu a dopadem hlasování 
na velikost evropské politické skupiny
v Evropském parlamentu;

K. vzhledem k tomu, že evropské politické 
strany jsou pro voliče stěží rozeznatelné,
a nejsou tudíž dostatečně vnímány jako 
prvky, které přispívají „k utváření 
evropského politického vědomí“2, a proto 
nemohou oprávněně hrát výraznější úlohu
v kampaních pro volby do Parlamentu;

__________________ __________________
13 Čl. 10 odst. 4 SEU. 13 Čl. 10 odst. 4 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Morten Messerschmidt
Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že v některých 
zemích je pro občany neobyčejně obtížné 
dozvědět se o krocích, které provedli jejich 
zástupci v Evropském parlamentu, nebo 
tyto kroky kontrolovat, neboť z důvodu 
ohraničení volebních obvodů není možné 
je přirozeně ztotožnit s některou oblastí 
odpovídající skutečnému životu lidí; 
vzhledem k tomu, že toto chybějící 
ztotožnění narušuje práva občanů, do 
velké míry podporuje neúčast ve volbách
a oslabuje demokratickou legitimitu 
zvolených členů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Rainer Wieland, David McAllister

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že se proces 
jmenování kandidátů pro volby do 
Evropského parlamentu mezi jednotlivými 
členskými státy a vnitrostátními stranami 
podstatně liší, zejména pokud jde
o transparentnost a demokratické 
standardy;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že termíny pro 
dokončení volebních seznamů před 
evropskými volbami se v jednotlivých 
členských státech značně liší a v současné 
době se pohybují od 17 dnů do 83 dnů, což 
staví kandidáty a voliče v celé Unii do 
nerovného postavení, pokud jde o čas, 
který mají na vedení kampaně nebo 
zvažování, komu dát svůj hlas ve volbách;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 53
Mercedes Bresso

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

La. vzhledem k tomu, že lhůty pro 
uzavření volebních seznamů před 
evropskými volbami se v jednotlivých 
členských státech značně liší a mohou 
ztížit či dokonce znemožnit výměnu 
informací o voličích mezi členskými státy 
(za účelem zamezení dvojího hlasování);

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Lb. vzhledem k tomu, že nejlepším 
způsobem, jak se vyhnout obtížím během 
hlasování, by z dlouhodobého hlediska 
bylo vytvoření evropského voličského 
průkazu, který by především umožňoval 
občanům Unie, aby jedenkrát hlasovali
v místě, kde chtějí, a který by dále posílil 
pocit příslušnosti ke kolektivu občanů
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 

vypouští se
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příležitost využilo a zavedlo práh 
pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 %, i když 
neexistují žádné právní limity;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 
příležitost využilo a zavedlo práh 
pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 %, i když 
neexistují žádné právní limity;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Arne Gericke, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 
příležitost využilo a zavedlo práh 

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby, vzhledem k tomu, že to
v celé Evropě způsobuje faktickou ztrátu 
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pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 %, i když 
neexistují žádné právní limity;

hlasů v řádu desítek milionů, kterou je
s ohledem na zásadu rovného volebního 
práva nutno vnímat kriticky, a vzhledem
k tomu, že dnes již více než polovina všech 
občanů Unie může jít k volbám
s vědomím, že jejich hlas nebude 
znehodnocen vnitrostátním prahem;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 
příležitost využilo a zavedlo práh 
pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 %, i když 
neexistují žádné právní limity;

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 
příležitost využilo a zavedlo práh 
pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 %, i když 
neexistují žádné právní limity; vzhledem
k tomu, že zavedení povinných prahů je 
ústavní tradicí uznáváno jako legitimní 
prostředek, který zaručí fungování 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
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volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 
příležitost využilo a zavedlo práh 
pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 %, i když 
neexistují žádné právní limity;

volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 
příležitost využilo a zavedlo práh 
pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 %, i když 
neexistují žádné právní limity; vzhledem
k tomu, že v současnosti neexistuje 
členský stát EU, který by de facto nebo de 
iure neměl volební práh;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 
příležitost využilo a zavedlo práh 
pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 %, i když 
neexistují žádné právní limity;

M. vzhledem k tomu, že stávající evropská 
volební pravidla umožňují až 5% 
nepovinný práh odevzdaných hlasů pro 
evropské volby a 15 členských států tuto 
příležitost využilo a zavedlo práh 
pohybující se mezi 3 % a 5 %; vzhledem
k tomu, že v menších členských státech a 
v členských státech, které rozdělily svou 
volební oblast do volebních obvodů, je 
skutečný práh nicméně nad 3 % a někdy 
vysoko nad 5 %, i když neexistují žádné 
právní limity;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sven Giegold, Max Andersson

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

Ma. vzhledem k tomu, že volby ve 
volebních obvodech s jedním mandátem 
znamenají ve skutečnosti většinový 
systém, a vzhledem k tomu, že vytvoření 
volebních obvodů skládajících se z velmi 
omezeného počtu mandátů ovlivňuje 
poměrnost volebního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ačkoli čl. 10 odst. 
2 aktu o volbách výslovně zakazuje 
předčasné zveřejnění výsledků voleb,
v minulosti byly tyto výsledky zveřejněny; 
vzhledem k tomu, že stejný čas pro 
uzavření volebních místností ve všech 
členských státech by výrazně přispěl ke 
společnému evropskému charakteru 
evropských voleb a snížila by se možnost 
ovlivnit jejich výsledky tím, že výsledky 
voleb v některých členských státech jsou 
zveřejněny před ukončením voleb ve všech 
členských státech;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 63
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ačkoli čl. 10 odst. 
2 aktu o volbách výslovně zakazuje 
předčasné zveřejnění výsledků voleb,
v minulosti byly tyto výsledky zveřejněny; 
vzhledem k tomu, že stejný čas pro 
uzavření volebních místností ve všech 
členských státech by výrazně přispěl ke 
společnému evropskému charakteru 
evropských voleb a snížila by se možnost 
ovlivnit jejich výsledky tím, že výsledky 
voleb v některých členských státech jsou 
zveřejněny před ukončením voleb ve všech 
členských státech;

N. vzhledem k tomu, že čl. 10 odst. 2 aktu
o volbách výslovně zakazuje předčasné 
zveřejnění výsledků voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ačkoli čl. 10 odst. 
2 aktu o volbách výslovně zakazuje 
předčasné zveřejnění výsledků voleb,
v minulosti byly tyto výsledky zveřejněny; 
vzhledem k tomu, že stejný čas pro 
uzavření volebních místností ve všech 
členských státech by výrazně přispěl ke 
společnému evropskému charakteru 
evropských voleb a snížila by se možnost 
ovlivnit jejich výsledky tím, že výsledky 
voleb v některých členských státech jsou 
zveřejněny před ukončením voleb ve všech 
členských státech;

N. vzhledem k tomu, že ačkoli čl. 10 odst. 
2 aktu o volbách výslovně zakazuje 
předčasné zveřejnění výsledků voleb,
v minulosti byly tyto výsledky zveřejněny; 
vzhledem k tomu, že navzdory faktu, že je 
na členských státech, aby s ohledem na 
své volební zvyklosti stanovily, v který den 
(v které dny) se volby v rámci doby určené 
ke konání voleb budou konat, stejný čas 
pro uzavření volebních místností ve všech 
členských státech by výrazně přispěl ke 
společnému evropskému charakteru 
evropských voleb a snížila by se možnost 
ovlivnit jejich výsledky tím, že výsledky 
voleb v některých členských státech jsou 
zveřejněny před ukončením voleb ve všech 
členských státech; vzhledem k tomu, že 
zákaz předčasného zveřejnění výsledků 
voleb je třeba dodržovat ve všech 
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členských státech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 65
Rainer Wieland, David McAllister

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ačkoli čl. 10 odst. 
2 aktu o volbách výslovně zakazuje 
předčasné zveřejnění výsledků voleb,
v minulosti byly tyto výsledky zveřejněny; 
vzhledem k tomu, že stejný čas pro 
uzavření volebních místností ve všech 
členských státech by výrazně přispěl ke 
společnému evropskému charakteru 
evropských voleb a snížila by se možnost 
ovlivnit jejich výsledky tím, že výsledky 
voleb v některých členských státech jsou 
zveřejněny před ukončením voleb ve všech 
členských státech;

N. vzhledem k tomu, že ačkoli čl. 10 odst. 
2 aktu o volbách výslovně zakazuje 
předčasné zveřejnění výsledků voleb,
v minulosti byly tyto výsledky zveřejněny; 
vzhledem k tomu, že stejný čas pro 
uzavření volebních místností, nebo alespoň 
pro odevzdání hlasů prostřednictvím 
pošty, ve všech členských státech by 
výrazně přispěl ke společnému 
evropskému charakteru evropských voleb
a snížila by se možnost ovlivnit jejich 
výsledky tím, že výsledky voleb
v některých členských státech jsou 
zveřejněny před ukončením voleb ve všech 
členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že ačkoli čl. 10 odst. 
2 aktu o volbách výslovně zakazuje 
předčasné zveřejnění výsledků voleb,
v minulosti byly tyto výsledky zveřejněny; 
vzhledem k tomu, že stejný čas pro 
uzavření volebních místností ve všech 
členských státech by výrazně přispěl ke 

N. vzhledem k tomu, že ačkoli čl. 10 odst. 
2 aktu o volbách výslovně zakazuje 
předčasné zveřejnění výsledků voleb,
v minulosti byly tyto výsledky zveřejněny; 
vzhledem k tomu, že stejný čas a den pro 
uzavření volebních místností ve všech 
členských státech by výrazně přispěl ke 
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společnému evropskému charakteru 
evropských voleb a snížila by se možnost 
ovlivnit jejich výsledky tím, že výsledky 
voleb v některých členských státech jsou 
zveřejněny před ukončením voleb ve všech 
členských státech;

společnému evropskému charakteru 
evropských voleb a snížila by se možnost 
ovlivnit jejich výsledky tím, že výsledky
voleb v některých členských státech jsou 
zveřejněny před ukončením voleb ve všech 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 
smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo 
zvolit předsedu Evropské komise14

namísto pouhého vyslovení souhlasu; 
vzhledem k tomu, že volby v roce 2014 
znamenají v tomto směru významný 
precedens; vzhledem k tomu, že postup 
pro jmenování a výběr vedoucích 
kandidátů do této funkce by měl být navíc 
nedílnou součástí volebních kampaní;
a vzhledem k tomu, že lhůta pro nominaci 
kandidátů evropskými politickými 
stranami by měla být kodifikována v aktu
o volbách;

vypouští se

__________________
14 Čl. 17 odst. 7 SEU.

Or. nl

Pozměňovací návrh 68
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 
smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo
zvolit předsedu Evropské komise3 namísto 
pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem
k tomu, že volby v roce 2014 znamenají
v tomto směru významný precedens; 
vzhledem k tomu, že postup pro jmenování
a výběr vedoucích kandidátů do této 
funkce by měl být navíc nedílnou součástí 
volebních kampaní; a vzhledem k tomu, že 
lhůta pro nominaci kandidátů evropskými 
politickými stranami by měla být 
kodifikována v aktu o volbách;

O. vzhledem k tomu, že přisvojením si 
práva zvolit předsedu Evropské komise3

Evropský parlament nesprávně použil 
Lisabonskou smlouvu, přestože členské 
státy při ratifikaci této smlouvy takový 
záměr neměly; vzhledem k tomu, že ve 
volbách konaných v roce 2014 byla 
zaznamenána nejnižší volební účast, která 
zvýrazňuje chybějící legitimitu postupu
jmenování a výběru předsedy Komise;

__________________ __________________
3 Čl. 17 odst. 7 SEU. 3 Čl. 17 odst. 7 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 
smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo 
zvolit předsedu Evropské komise3 namísto 
pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem
k tomu, že volby v roce 2014 znamenají
v tomto směru významný precedens; 
vzhledem k tomu, že postup pro jmenování
a výběr vedoucích kandidátů do této 
funkce by měl být navíc nedílnou součástí 
volebních kampaní; a vzhledem k tomu, že 
lhůta pro nominaci kandidátů evropskými 
politickými stranami by měla být 
kodifikována v aktu o volbách;

O. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 
smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo 
zvolit předsedu Evropské komise3 namísto 
pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem
k tomu, že volby v roce 2014 znamenají
v tomto směru významný precedens; 
vzhledem k tomu, že jmenování vedoucích 
kandidátů na funkci předsedy Evropské 
komise představuje spojení mezi hlasy 
odevzdanými na vnitrostátní úrovni
a evropským kontextem a umožňuje 
občanům EU, aby se informovaně 
rozhodli mezi alternativními politickými 
programy; vzhledem k tomu, že jmenování 
vedoucích kandidátů na základě 
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otevřeného a transparentního postupu 
posiluje demokratickou legitimitu, zvyšuje 
odpovědnost a pomohlo by zvýšit známost 
těchto kandidátů mezi občany EU;
vzhledem k tomu, že postup pro jmenování
a výběr vedoucích kandidátů do této 
funkce by měl být navíc nedílnou součástí 
volebních kampaní; a vzhledem k tomu, že 
lhůta pro nominaci kandidátů evropskými 
politickými stranami by měla být 
kodifikována v aktu o volbách;

__________________ __________________
3 Čl. 17 odst. 7 SEU. 3 Čl. 17 odst. 7 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Barbara Spinelli, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 
smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo 
zvolit předsedu Evropské komise3 namísto 
pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem
k tomu, že volby v roce 2014 znamenají
v tomto směru významný precedens; 
vzhledem k tomu, že postup pro jmenování
a výběr vedoucích kandidátů do této 
funkce by měl být navíc nedílnou součástí 
volebních kampaní; a vzhledem k tomu, že 
lhůta pro nominaci kandidátů evropskými 
politickými stranami by měla být 
kodifikována v aktu o volbách;

O. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 
smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo 
zvolit předsedu Evropské komise3 namísto 
pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem
k tomu, že volby v roce 2014 znamenají
v tomto směru významný precedens; 
vzhledem k tomu, že postup pro jmenování
a výběr vedoucích kandidátů do této 
funkce by měl být navíc nedílnou součástí 
volebních kampaní a v pozdější fázi 
konzultací mezi zástupci Evropského 
parlamentu a Evropské rady v souladu
s prohlášením č. 11 připojeným
k závěrečnému aktu mezivládní 
konference, která přijala Lisabonskou 
smlouvu, jež se týká čl. 17 odst. 6 a 7 
Smlouvy o Evropské unii; vzhledem
k tomu, že lhůta pro nominaci kandidátů 
evropskými politickými stranami by měla 
být kodifikována v aktu o volbách;
a vzhledem k tomu, že vedoucí kandidáti 



PE565.204v01-00 32/99 AM\1071364CS.doc

CS

na funkci předsedy Komise by se měli 
podrobit testu volbami a měli by být 
kandidáty ve volbách do Evropského 
parlamentu;

__________________ __________________
14 Čl. 17 odst. 7 SEU. 14 Čl. 17 odst. 7 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 
smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo 
zvolit předsedu Evropské komise3 namísto 
pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem
k tomu, že volby v roce 2014 znamenají
v tomto směru významný precedens; 
vzhledem k tomu, že postup pro jmenování
a výběr vedoucích kandidátů do této 
funkce by měl být navíc nedílnou součástí 
volebních kampaní; a vzhledem k tomu, že 
lhůta pro nominaci kandidátů evropskými 
politickými stranami by měla být 
kodifikována v aktu o volbách;

O. vzhledem k tomu, že Lisabonskou 
smlouvou byl zaveden nový ústavní řád 
tím, že Evropský parlament obdržel právo 
zvolit předsedu Evropské komise3 namísto 
pouhého vyslovení souhlasu; vzhledem
k tomu, že volby v roce 2014 znamenají
v tomto směru významný precedens; 
vzhledem k tomu, že postup pro jmenování
a výběr vedoucích kandidátů do této 
funkce je výrazným vyjádřením fungování 
nadnárodní evropské stranické 
demokracie a měl by být navíc nedílnou 
součástí volebních kampaní; vzhledem
k tomu, že evropské volby konané v roce 
2014 ukázaly, že vedoucí kandidáti zvyšují 
zájem občanů o tyto volby, a vzhledem
k tomu, že lhůta pro nominaci kandidátů 
evropskými politickými stranami by měla 
být kodifikována v aktu o volbách;

__________________ __________________
14 Čl. 17 odst. 7 SEU. 14 Čl. 17 odst. 7 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Cristian Dan Preda
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění O a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Oa. vzhledem k tomu, že otevřené, 
transparentní a demokratické postupy pro 
výběr kandidátů jsou nezbytné
k vybudování důvěry v politický systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že ne všechny členské 
státy umožňují svým občanům hlasovat ze 
zahraničí, a mezi těmi, které tak činí, se 
podmínky pro zbavení volebního práva
značně liší; vzhledem k tomu, že udělení 
práva účastnit se voleb všem občanům 
Unie, kteří mají bydliště mimo území 
Unie, by přispělo k volební rovnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že ne všechny členské 
státy umožňují svým občanům hlasovat ze 
zahraničí, a mezi těmi, které tak činí, se 
podmínky pro zbavení volebního práva 
značně liší; vzhledem k tomu, že udělení 

vypouští se
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práva účastnit se voleb všem občanům 
Unie, kteří mají bydliště mimo území 
Unie, by přispělo k volební rovnosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 75
Esther de Lange, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že ne všechny členské 
státy umožňují svým občanům hlasovat ze 
zahraničí, a mezi těmi, které tak činí, se 
podmínky pro zbavení volebního práva 
značně liší; vzhledem k tomu, že udělení 
práva účastnit se voleb všem občanům 
Unie, kteří mají bydliště mimo území Unie, 
by přispělo k volební rovnosti;

P. vzhledem k tomu, že ne všechny členské 
státy umožňují svým občanům hlasovat ze 
zahraničí, a mezi těmi, které tak činí, se 
podmínky pro zbavení volebního práva 
značně liší; vzhledem k tomu, že udělení 
práva účastnit se voleb všem občanům 
Unie, kteří mají bydliště mimo území Unie, 
by přispělo k volební rovnosti; vzhledem
k tomu, že členské státy musí za tímto 
účelem navzájem lépe sladit své správní 
orgány, aby se předešlo tomu, že voliči 
budou hlasovat dvakrát, v různých 
členských státech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 76
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že současné složení 
Evropského parlamentu, v němž zasedá
pouze 36,62 % žen, zdaleka nesplňuje 
hodnoty a cíle rovnosti žen a mužů 
prosazované v Listině základních práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že k opětovnému 
oživení evropské demokracie by přispělo 
vytvoření jednoho společného 
mnohonárodnostního volebního obvodu 
čítajícího až 50 poslanců Evropského 
parlamentu, do něhož by se volilo na 
základě kandidátských listin, na jejichž 
předním místě by u každé politické 
skupiny figurovali kandidát nebo 
kandidátka na předsedu Evropské komise;

Or. es

Pozměňovací návrh 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že právo volit ve 
volbách do Evropského parlamentu by 
mělo být ve stejné míře zaručeno 
evropským občanům, kteří uplatňují své 
právo na volný pohyb v jiném členském 
státě, než jehož jsou občany, aniž by 
museli mít v tomto státě trvalý pobyt;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos



PE565.204v01-00 36/99 AM\1071364CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že nejméně 13 
členských států nemá zavedena náležitá 
vnitřní pravidla, jež by zabránila občanům 
Unie, kteří mají dvojí státní příslušnost 
členských států EU, aby volili dvakrát, což 
je v rozporu s článkem 9 aktu o volbách;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pb. vzhledem k tomu, že by bylo vhodné 
mít ústřední volební orgán na evropské 
úrovni, jako je tomu v několika členských 
státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18
a 25 lety a minimální věk pro způsobilost 
volit se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je 
důsledkem odlišných ústavních
a volebních tradic v členských státech; 
vzhledem k tomu, že sladění věku pro 

vypouští se
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hlasování a minimálního věku kandidátů 
by bylo velmi potřebným prostředkem pro 
zajištění skutečné rovnosti občanů Unie 
ve volbách, který by umožnil vyvarovat se 
diskriminaci v nejzákladnější oblasti 
občanství: právu účastnit se 
demokratického procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18
a 25 lety a minimální věk pro způsobilost 
volit se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je 
důsledkem odlišných ústavních
a volebních tradic v členských státech; 
vzhledem k tomu, že sladění věku pro 
hlasování a minimálního věku kandidátů 
by bylo velmi potřebným prostředkem pro 
zajištění skutečné rovnosti občanů Unie 
ve volbách, který by umožnil vyvarovat se 
diskriminaci v nejzákladnější oblasti 
občanství: právu účastnit se 
demokratického procesu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18
a 25 lety a minimální věk pro způsobilost 
volit se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je
důsledkem odlišných ústavních
a volebních tradic v členských státech; 
vzhledem k tomu, že sladění věku pro 
hlasování a minimálního věku kandidátů 
by bylo velmi potřebným prostředkem pro 
zajištění skutečné rovnosti občanů Unie 
ve volbách, který by umožnil vyvarovat se 
diskriminaci v nejzákladnější oblasti 
občanství: právu účastnit se 
demokratického procesu;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 84
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18 a 25 
lety a minimální věk pro způsobilost volit 
se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je 
důsledkem odlišných ústavních a volebních 
tradic v členských státech; vzhledem
k tomu, že sladění věku pro hlasování
a minimálního věku kandidátů by bylo 
velmi potřebným prostředkem pro 
zajištění skutečné rovnosti občanů Unie 
ve volbách, který by umožnil vyvarovat se 
diskriminaci v nejzákladnější oblasti 
občanství: právu účastnit se 
demokratického procesu;

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18 a 25 
lety a minimální věk pro způsobilost volit 
se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je 
důsledkem odlišných ústavních a volebních 
tradic v členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18 a 25 
lety a minimální věk pro způsobilost volit 
se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je 
důsledkem odlišných ústavních a volebních 
tradic v členských státech; vzhledem
k tomu, že sladění věku pro hlasování
a minimálního věku kandidátů by bylo 
velmi potřebným prostředkem pro 
zajištění skutečné rovnosti občanů Unie 
ve volbách, který by umožnil vyvarovat se 
diskriminaci v nejzákladnější oblasti 
občanství: právu účastnit se 
demokratického procesu;

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18 a 25 
lety a minimální věk pro způsobilost volit 
se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je 
důsledkem odlišných ústavních a volebních 
tradic v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Esther de Lange, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18 a 25 
lety a minimální věk pro způsobilost volit 
se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je 
důsledkem odlišných ústavních a volebních 
tradic v členských státech; vzhledem
k tomu, že sladění věku pro hlasování
a minimálního věku kandidátů by bylo 
velmi potřebným prostředkem pro zajištění 
skutečné rovnosti občanů Unie ve volbách, 

Q. vzhledem k tomu, že minimální věk pro 
způsobilost kandidovat ve všech 28 
členských státech se pohybuje mezi 18 a 25 
lety a minimální věk pro způsobilost volit 
se pohybuje mezi 16 až 18 lety, což je 
důsledkem odlišných ústavních a volebních 
tradic v členských státech; vzhledem
k tomu, že konečné sblížení věku pro 
hlasování a minimálního věku kandidátů 
by bylo velmi potřebným prostředkem pro 
zajištění skutečné rovnosti občanů Unie ve 
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který by umožnil vyvarovat se diskriminaci
v nejzákladnější oblasti občanství: právu 
účastnit se demokratického procesu;

volbách, který by umožnil vyvarovat se 
diskriminaci v nejzákladnější oblasti 
občanství: právu účastnit se 
demokratického procesu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 87
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že se v Unii objevují 
nové politické identity, zejména
v příhraničních regionech, ve kterých 
existuje intenzivní přeshraniční 
spolupráce, a vzhledem k tomu, že tyto 
identity je třeba vzít v úvahu a je třeba 
zvážit přeshraniční volební obvody
a nadnárodní kandidátské listiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že stávající 
evropská volební pravidla povolují 
hlasování na základě systému 
preferenčních kandidátských listin a že 
dvacet členských států zavedlo 
preferenční hlasování; vzhledem k tomu, 
že systémy preferenčního hlasování 
prokazatelně zvýšily odpovědnost 
jednotlivců, kteří byli zvoleni jako členové 
Evropského parlamentu, a posílily 
demokratickou legitimitu Evropského 
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parlamentu jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že oficiální 
vytvoření politických stran na úrovni 
Evropské unie a jejich konsolidace 
přispívá ke vzniku evropského politického 
vědomí a k vyjádření vůle občanů Unie
a že se tímto usnadňuje rovněž postupné 
sbližování volebních systémů;

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že členové 
Evropského parlamentu nemají možnost 
být nahrazeni dočasným zástupcem
v případě čerpání rodičovské dovolené 
nebo pokud musí být dlouhodobě 
nepřítomni ze zdravotních důvodů, což 
znamená, že existuje riziko, že někteří 
voliči budou zastoupeni méně kvalitně,
a vzhledem k tomu, že možnost být 
dočasně nahrazen existuje pouze pro 
členy Evropského parlamentu z některých 
členských států, kteří jsou jmenováni 
ministry ve vnitrostátních vládách svých 
států;
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Or. en

Pozměňovací návrh 91
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qb. vzhledem k tomu, že v evropských 
volbách v roce 2014 dosáhla nejnižší 
účast v členském státě hodnoty 13,05 %, 
účast mezi mladými voliči v EU byla 
27,8 % a všeobecná účast 42,61 %; 
vzhledem k tomu, že účinným nástrojem 
ke zvýšení účasti, a tím i k posílení 
demokratické legitimity, je povinné 
hlasování, a vzhledem k tomu, že 
zkušenosti v některých členských státech 
ukázaly, že povinnost hlasovat je cenným 
prvkem občanství;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že hlasování 
prostřednictvím pošty, elektronické pošty
a internetu by mohlo průběh evropských 
voleb zefektivnit a učinit je pro voliče 
přitažlivějším, za předpokladu, že jsou 
zajištěny nejvyšší možné normy ochrany 
údajů;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 93
Rainer Wieland, David McAllister

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že hlasování 
prostřednictvím pošty, elektronické pošty
a internetu by mohlo průběh evropských 
voleb zefektivnit a učinit je pro voliče 
přitažlivějším, za předpokladu, že jsou 
zajištěny nejvyšší možné normy ochrany 
údajů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že hlasování 
prostřednictvím pošty, elektronické pošty
a internetu by mohlo průběh evropských 
voleb zefektivnit a učinit je pro voliče 
přitažlivějším, za předpokladu, že jsou 
zajištěny nejvyšší možné normy ochrany 
údajů;

R. vzhledem k tomu, že větší využití
hlasování prostřednictvím pošty by mohlo 
zvýšit míru účasti ve volbách do 
Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že hlasování R. vzhledem k tomu, že hlasování 
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prostřednictvím pošty, elektronické pošty
a internetu by mohlo průběh evropských 
voleb zefektivnit a učinit je pro voliče 
přitažlivějším, za předpokladu, že jsou 
zajištěny nejvyšší možné normy ochrany 
údajů;

prostřednictvím pošty, elektronické pošty
a internetu, stejně jako vytvoření 
digitálního občanství, které toto 
zjednoduší, by mohlo průběh evropských 
voleb zefektivnit a učinit je pro voliče 
přitažlivějším, za předpokladu, že jsou 
zajištěny nejvyšší možné normy ochrany 
údajů;

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ra. vzhledem k tomu, že hlasování 
prostřednictvím internetu má určité 
nedostatky, jako je obtížné zajištění 
svobodné volby voliče, kterou nebudou 
omezovat přihlížející, obtížné zajištění 
ochrany údajů a utajení volby, obtížné 
zajištění správného sečtení hlasů, které 
nebude zmanipulováno, a obtížné 
získávání důvěry veřejnosti ve výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ra. vzhledem k tomu, že jen velmi málo 
členských států začlenilo do svých 
vnitrostátních volebních předpisů zásadu 
rovnosti žen a mužů coby jednu ze
základních hodnot EU; vzhledem k tomu, 
že v oblasti politického rozhodování se 
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kvóty pro zastoupení žen a mužů
a střídavé zastoupení žen a mužů na 
kandidátských listinách ukázaly být velmi 
účinným nástrojem pro řešení 
diskriminace a mocenské nerovnováhy
z hlediska pohlaví a pro zlepšení 
demokratického zastoupení v politických 
rozhodovacích orgánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že ve většině 
členských států mohou být členové 
výkonné moci zvoleni do parlamentu, aniž 
by museli přerušit svou institucionální 
činnost;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 99
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění S

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

S. vzhledem k tomu, že ve většině 
členských států mohou být členové 
výkonné moci zvoleni do parlamentu, aniž 
by museli přerušit svou institucionální 
činnost;

S. vzhledem k tomu, že ve většině 
členských států mohou být členové 
výkonné moci zvoleni do vnitrostátního
parlamentu, aniž by museli přerušit svou 
institucionální činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že první předběžné 
výsledky voleb by měly být vyhlašovány 
souběžně ve všech členských státech
v poslední den doby hlasování v 21:00 
SEČ;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 101
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že první předběžné 
výsledky voleb by měly být vyhlašovány 
souběžně ve všech členských státech
v poslední den doby hlasování v 21:00
SEČ;

T. vzhledem k tomu, že první předběžné 
výsledky voleb by měly být vyhlašovány 
souběžně ve všech členských státech
v poslední den doby hlasování v 20:00
SEČ;

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že první předběžné 
výsledky voleb by měly být vyhlašovány 
souběžně ve všech členských státech
v poslední den doby hlasování v 21:00

T. vzhledem k tomu, že první předběžné 
výsledky voleb by měly být vyhlašovány 
souběžně ve všech členských státech
v poslední den doby hlasování v 23:00
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SEČ; SEČ;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že první předběžné 
výsledky voleb by měly být vyhlašovány 
souběžně ve všech členských státech
v poslední den doby hlasování v 21:00 
SEČ;

T. vzhledem k tomu, že první oficiální 
předběžné výsledky voleb by měly být 
vyhlašovány souběžně ve všech členských 
státech v poslední den doby hlasování
v 21:00 SEČ;

Or. nl

Pozměňovací návrh 104
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ta. vzhledem k tomu, že dosavadní 
rozdělování mandátů nevychází z řádného 
uplatnění zásady sestupné poměrnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Constance Le Grip

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

Ta. vzhledem k tomu, že i přes trvalý 
pokrok, kterého je od roku 1979 
dosahováno mezi ženami a muži
z hlediska rovnovážného rozložení 
mandátů, přetrvávají v tomto směru 
významné rozdíly mezi členskými státy, 
přičemž v 10 z nich je míra méně 
zastoupeného pohlaví nižší než 33 %; 
vzhledem k tomu, že u členských států, 
kterým je přiděleno více než 15 mandátů, 
je třeba usilovat o míru méně 
zastoupeného pohlaví ve výši 40 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ta. vzhledem k tomu, že zásada sestupné 
poměrnosti zakotvená ve Smlouvě
o Evropské unii významně přispívá ke 
společné odpovědnosti všech členských 
států za evropský projekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ta. vzhledem k tomu, že zřízení 
evropského volebního orgánu by 
usnadnilo přístup k informacím
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o pravidlech, kterými se řídí evropské 
volby, zefektivnilo by daný postup
a posílilo by evropský charakter těchto 
voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Tb. vzhledem k tomu, že zřízení 
společného evropského volebního dne by 
lépe odráželo společnou účast občanů
v celé Unii, posílilo by participativní 
demokracii a pomohlo by vytvořit 
soudržnější celoevropské volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Rainer Wieland, David McAllister

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Tb. vzhledem k tomu, že pevně stanovená 
doba hlasování přinese volbám do 
Evropského parlamentu více voličské 
pozornosti; vzhledem k tomu, že pevně 
stanovená doba, vyvaruje-li se do co 
největší míry státních svátků, prospěje 
volební účasti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 110
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

1. přijímá rozhodnutí, že kromě 
technických úprav, jako je např. počet 
jazyků, v nichž je akt sepsán (článek 15), 
nebo aktualizace čl. 7 odst. 2, se na Aktu
o volbách ze dne 20. září 1976 nebude nic 
měnit ani nic přidávat;

Or. nl

Pozměňovací návrh 111
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, zlepšit fungování 
Evropského parlamentu, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zajistit větší legitimitu a účinnost 
práce Evropského parlamentu, posílit 
efektivitu organizace evropských voleb
a zajistit občanům Unie i jednotlivých 
členských států rovnější volební 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Arne Gericke, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie a rovného volebního práva, podpořit 
zásadu zastupitelské demokracie, jakož
i bezprostřední zastoupení občanů
v Evropském parlamentu v souladu
s článkem 10 SFEU, zlepšit fungování 
Evropského parlamentu a správu Unie, 
zajistit větší legitimitu práce Evropského 
parlamentu a posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
co nejrovnější volební podmínky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 114
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb, podpořit společnou 
odpovědnost občanů ze všech členských 
států, posílit vyrovnané složení 
Evropského parlamentu a zajistit občanům 
Unie rovnější volební podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie způsobem, který není v rozporu
s evidentní prvořadostí vnitrostátního 
uvědomění a občanství, zlepšit fungování 
Evropského parlamentu a správu Unie
v souladu s vnitrostátními 
demokratickými systémy, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
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parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický a nadnárodní
rozměr evropských voleb, posílit pojetí 
občanství Unie, zlepšit fungování 
Evropského parlamentu a správu Unie, 
zajistit větší legitimitu a účinnost práce 
Evropského parlamentu, posílit efektivitu 
organizace evropských voleb a zajistit 
občanům Unie rovnější volební podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb a demokratickou 
legitimitu rozhodovacího procesu EU, 
posílit pojetí občanství Unie, zlepšit 
fungování Evropského parlamentu a správu 
Unie, zajistit větší legitimitu a účinnost 
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evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

práce Evropského parlamentu, posílit 
efektivitu organizace evropských voleb
a zajistit občanům Unie rovnější volební 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky;

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s dostatečným časovým 
předstihem před volbami v roce 2019
s cílem rozšířit demokratický rozměr 
evropských voleb, posílit pojetí občanství 
Unie, zlepšit fungování Evropského 
parlamentu a správu Unie, zajistit větší 
legitimitu a účinnost práce Evropského 
parlamentu, posílit efektivitu organizace 
evropských voleb a zajistit občanům Unie 
rovnější volební podmínky a dosáhnout 
jejich větší účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že akt ve své současné 
podobě zaručuje všeobecné a přímé volby
podle demokratických zásad;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 120
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. dodává, že členské státy jsou 
autonomní v rozhodování o tom, jaké
podmínky voleb a volební postupy svým 
občanům samy stanovoví;

Or. nl

Pozměňovací návrh 121
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Gerolf Annemans
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 123
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 124
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga a jména jejich kandidátů na 
funkci předsedy Komise budou umístěny 
na hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
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opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na politický vliv 
evropských politických stran a jejich 
schopnost utvářet politické skupiny
v Evropském parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také
v kampaních v televizním a rozhlasovém 
vysílání a na plakátech a dalších 
materiálech používaných v kampaních pro 
volby do Evropského parlamentu, protože 
by tato opatření dodala evropským volbám 
větší transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Rainer Wieland, David McAllister

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou moci být umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

2. uznává právo vnitrostátních politických 
stran umístit názvy a loga evropských 
politických stran na plakáty a další 
materiály používané v kampaních pro 
volby do Evropského parlamentu;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 129
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, zejména na 
programových prohlášeních stran, protože 
by tato opatření dodala evropským volbám 
větší transparentnost a zlepšila by jejich 
demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje zajistit větší viditelnost 
evropských politických stran tím, že jejich 
názvy a loga budou umístěny na 
hlasovacích lístcích, a doporučuje, aby 
byly názvy a loga uváděny také na 
plakátech a dalších materiálech 
používaných v kampaních pro volby do 
Evropského parlamentu, protože by tato 
opatření dodala evropským volbám větší 
transparentnost a zlepšila by jejich 

2. (Netýká se českého znění.)
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demokratický charakter, jelikož budou 
občané vidět jasnou souvislost mezi svým 
hlasem a dopadem na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. navrhuje, aby byly názvy a loga 
vnitrostátních politických stran nebo 
aliancí stran umístěny na hlasovacích 
lístcích, a konstatuje, že druhotně by tyto 
hlasovací lístky mohly též uvádět veškerá 
možná spojení těchto vnitrostátních 
politických stran nebo aliancí stran
s evropskými politickými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby usnadnily 
účast evropských politických stran a jejich 
vedoucích kandidátů ve volebních 
kampaních, zejména v televizi a dalších 
médiích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. s ohledem na závazek Evropské unie 
týkající se subsidiarity se současně 
domnívá, že regionální politické strany 
soupeřící ve volbách do Evropského 
parlamentu by se měly řídit stejným 
postupem a že je třeba podpořit regionální 
orgány, aby v této souvislosti využívaly 
úředně uznané regionální jazyky;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je rozhodnut stanovit společnou 
minimální lhůtu dvanácti týdnů před 
dnem voleb pro vytvoření seznamů na 
vnitrostátní úrovni, aby se zvýšila volební 
rovnost tím, že kandidáti a voliči v celé 
Unii budou mít stejnou dobu na přípravu
a promyšlení hlasování;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 135
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je rozhodnut stanovit společnou 
minimální lhůtu dvanácti týdnů před dnem 
voleb pro vytvoření seznamů na 
vnitrostátní úrovni, aby se zvýšila volební 
rovnost tím, že kandidáti a voliči v celé 
Unii budou mít stejnou dobu na přípravu
a promyšlení hlasování;

3. je rozhodnut stanovit společnou 
minimální lhůtu dvanácti týdnů před dnem 
voleb pro vytvoření volebních seznamů, 
aby se zvýšila volební rovnost tím, že 
kandidáti a voliči v celé Unii budou mít 
stejnou dobu na přípravu a promyšlení 
hlasování;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je rozhodnut stanovit společnou 
minimální lhůtu dvanácti týdnů před dnem 
voleb pro vytvoření seznamů na 
vnitrostátní úrovni, aby se zvýšila volební 
rovnost tím, že kandidáti a voliči v celé 
Unii budou mít stejnou dobu na přípravu
a promyšlení hlasování;

3. je rozhodnut stanovit společnou 
minimální lhůtu dvanácti týdnů před dnem 
voleb pro vytvoření seznamů na 
vnitrostátní úrovni, aby se zvýšila volební 
rovnost tím, že kandidáti a voliči v celé 
Unii budou mít stejnou dobu na přípravu
a promyšlení hlasování; vybízí členské 
státy, aby uvážily způsoby, jak zajistit větší 
sblížení pravidel, kterými se řídí volební 
kampaně týkající se evropských voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. navrhuje minimální standardy pro 
transparentnost a vnitrostranickou 
demokracii při jmenování kandidátů pro 
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volby do Evropského parlamentu; 
doporučuje závazné demokratické volby 
kandidátů pro volby do Evropského 
parlamentu v rámci vnitrostátních 
politických stran; 

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. navrhuje, aby členské státy, ve kterých 
existují regiony, jimž byly svěřeny 
legislativní pravomoci, dále rozdělily svou 
volební oblast tak, aby odrážela tuto 
skutečnost, a došlo tak k lepšímu 
ztělesnění politické reality v jednotlivých 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Ernest Maragall, Josep-Maria Terricabras

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. navrhuje, aby bylo zvoleno 25 členů 
Evropského parlamentu, kteří by 
zastupovali voliče z celého území 
Evropské unie, přičemž by se vycházelo
z toho, že celoevropské listiny by sestávaly
z kandidátů vybraných nejméně z jedné 
třetiny členských států, že nejvýše 25 % 
kandidátů na každé listině by bylo 
rezidenty téhož členského státu a že každá 
skupina pěti kandidátů by sestávala ze 
státních příslušníků pěti různých 
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členských států; každý volič by byl 
oprávněn odevzdat kromě svého hlasu 
týkajícího se vnitrostátní nebo regionální 
listiny jeden hlas v rámci celoevropské 
listiny; takto získané mandáty by byly 
přiděleny bez minimálního prahu
v souladu se Sainte-Laguëovou metodou; 
dále navrhuje, aby byl na úrovni EU 
zřízen volební orgán, který by reguloval 
provádění voleb týkajících se celoevropské 
listiny a ověřoval jejich výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje zavedení povinného prahu 
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů
v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny
a které zahrnují více než 26 mandátů; 
považuje toto opatření za důležité pro 
zabezpečení fungování Evropského 
parlamentu, protože zabrání další 
roztříštěnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje zavedení povinného prahu 
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů

vypouští se
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v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny
a které zahrnují více než 26 mandátů; 
považuje toto opatření za důležité pro 
zabezpečení fungování Evropského 
parlamentu, protože zabrání další 
roztříštěnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje zavedení povinného prahu 
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů
v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny
a které zahrnují více než 26 mandátů; 
považuje toto opatření za důležité pro 
zabezpečení fungování Evropského 
parlamentu, protože zabrání další 
roztříštěnosti;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 143
Arne Gericke, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje zavedení povinného prahu 
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů
v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny

vypouští se



AM\1071364CS.doc 67/99 PE565.204v01-00

CS

a které zahrnují více než 26 mandátů; 
považuje toto opatření za důležité pro 
zabezpečení fungování Evropského 
parlamentu, protože zabrání další 
roztříštěnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje zavedení povinného prahu 
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů
v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny
a které zahrnují více než 26 mandátů; 
považuje toto opatření za důležité pro 
zabezpečení fungování Evropského 
parlamentu, protože zabrání další 
roztříštěnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Arne Gericke, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje zavedení povinného prahu 
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů
v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny
a které zahrnují více než 26 mandátů; 
považuje toto opatření za důležité pro 
zabezpečení fungování Evropského 

4. navrhuje dále omezit stávající povinné 
prahy pro volby do Evropského 
parlamentu s cílem stejnou měrou 
podpořit rovné volební právo a rovné 
příležitosti všech občanů Unie a posílit 
jejich bezprostřední demokratické 
zastoupení v souladu s článkem 10 SFEU;
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parlamentu, protože zabrání další 
roztříštěnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje zavedení povinného prahu 
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů
v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny
a které zahrnují více než 26 mandátů; 
považuje toto opatření za důležité pro 
zabezpečení fungování Evropského 
parlamentu, protože zabrání další 
roztříštěnosti;

4. navrhuje, aby v případě, že jsou na 
vnitrostátní úrovni zavedeny prahy, jejich 
úroveň nepřesahovala 3 % odevzdaných 
hlasů;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. navrhuje zavedení povinného prahu
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů
v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny
a které zahrnují více než 26 mandátů; 
považuje toto opatření za důležité pro 
zabezpečení fungování Evropského 
parlamentu, protože zabrání další 
roztříštěnosti;

4. domnívá se, že je důležité, aby složení 
Evropského parlamentu odráželo 
rozmanitost politických názorů v EU; 
vybízí proto členské státy, aby vyvinuly 
úsilí s cílem zajistit, že jejich volební 
systémy budou v co největší možné míře 
tuto rozmanitost odrážet, včetně 
zastoupení menších politických sil; 
potvrzuje, že ve skutečnosti není
z politického či právního hlediska nutné 
překračovat rámec závazných pravidel 
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stanovených v aktu o volbách, který 
členským státům umožňuje zavést 
prostřednictvím vnitrostátních volebních 
právních předpisů prahy pohybující se
mezi 3 % a 5 % pro rozdělení mandátů
v členských státech s jedním volebním 
obvodem a ve volebních obvodech, ve 
kterých se používají kandidátské listiny, 
ale neukládá jim to jako povinnost; 
potvrzuje, že Evropský parlament je 
připraven opětovně zvážit svůj postoj, 
pokud se ukáže, že je naléhavě nutné 
přijmout opatření na evropské úrovni
v zájmu zabezpečení jeho fungování;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Arne Gericke, Ulrike Müller

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje zvláštní význam 
evropských politických skupin, které 
umožňují účinnou spolupráci 
vnitrostátních politických stran všech 
velikostí, která funguje již dnes, jak právě 
dokazují příklady velkých politických 
skupin, u nichž se počet vnitrostátních 
politických stran pohybuje od 40 po více
než 50; 

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Max Andersson, Sven Giegold

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby volební obvody 
vytvořené členskými státy sestávaly 
nejméně z 10 % celkového počtu mandátů 
přidělených dotčenému členskému státu
a aby byl pro volební obvody zahrnující 
méně než 26 mandátů zřízen na 
vnitrostátní úrovni mechanismus pro 
úpravu mandátů za účelem zaručení 
proporcionálnosti systému hlasování;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje, aby volby skončily ve všech 
členských státech do 21:00 SEČ v neděli 
evropských voleb, protože by se tím 
zajistilo správné uplatňování čl. 10 odst. 2 
aktu o volbách a tudíž snížila možnost, že 
výsledky voleb budou ovlivněny, kdyby 
byly výsledky voleb v některých členských 
státech zveřejněny před uzavřením 
volebních místností ve všech členských 
státech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje, aby volby skončily ve všech 5. navrhuje navzdory tomu, že je na 
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členských státech do 21:00 SEČ v neděli 
evropských voleb, protože by se tím 
zajistilo správné uplatňování čl. 10 odst. 2 
aktu o volbách a tudíž snížila možnost, že 
výsledky voleb budou ovlivněny, kdyby 
byly výsledky voleb v některých členských 
státech zveřejněny před uzavřením 
volebních místností ve všech členských 
státech;

členských státech, aby stanovily, v který 
den (v které dny) se volby v rámci doby 
určené ke konání voleb budou konat, 
zavedení povinného prahu mezi 3 % a 5 % 
pro rozdělení mandátů v členských státech
s jedním volebním obvodem a ve 
volebních obvodech, ve kterých se 
používají kandidátské listiny a které 
zahrnují více než 26 mandátů; považuje 
toto opatření za důležité pro zabezpečení 
fungování Evropského parlamentu, protože 
zabrání další roztříštěnosti; vyzývá, aby byl 
ve všech státech dodržován zákaz 
předčasného zveřejnění výsledků voleb;

Or. nl

Pozměňovací návrh 152
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje, aby volby skončily ve všech 
členských státech do 21:00 SEČ v neděli 
evropských voleb, protože by se tím 
zajistilo správné uplatňování čl. 10 odst. 2 
aktu o volbách a tudíž snížila možnost, že 
výsledky voleb budou ovlivněny, kdyby 
byly výsledky voleb v některých členských 
státech zveřejněny před uzavřením 
volebních místností ve všech členských 
státech;

5. navrhuje, aby se volební místnosti 
uzavřely ve všech členských státech ve
21:00 SEČ v neděli evropských voleb, 
protože by se tím zajistilo správné 
uplatňování čl. 10 odst. 2 aktu o volbách
a tudíž snížila možnost, že výsledky voleb 
budou ovlivněny, kdyby byly výsledky 
voleb v některých členských státech 
zveřejněny před uzavřením volebních 
místností ve všech členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje, aby volby skončily ve všech 
členských státech do 21:00 SEČ v neděli 
evropských voleb, protože by se tím 
zajistilo správné uplatňování čl. 10 odst. 2 
aktu o volbách a tudíž snížila možnost, že 
výsledky voleb budou ovlivněny, kdyby 
byly výsledky voleb v některých členských 
státech zveřejněny před uzavřením 
volebních místností ve všech členských 
státech;

5. navrhuje, aby volby skončily ve všech 
členských státech do 20:00 SEČ v neděli 
evropských voleb, protože by se tím 
zajistilo správné uplatňování čl. 10 odst. 2 
aktu o volbách a tudíž snížila možnost, že 
výsledky voleb budou ovlivněny, kdyby 
byly výsledky voleb v některých členských 
státech zveřejněny před uzavřením 
volebních místností ve všech členských 
státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje, aby volby skončily ve všech 
členských státech do 21:00 SEČ v neděli 
evropských voleb, protože by se tím 
zajistilo správné uplatňování čl. 10 odst. 2 
aktu o volbách a tudíž snížila možnost, že 
výsledky voleb budou ovlivněny, kdyby 
byly výsledky voleb v některých členských 
státech zveřejněny před uzavřením 
volebních místností ve všech členských 
státech;

5. navrhuje, aby volby skončily ve všech 
členských státech do 23:00 SEČ v neděli 
evropských voleb, protože by se tím 
zajistilo správné uplatňování čl. 10 odst. 2 
aktu o volbách a tudíž snížila možnost, že 
výsledky voleb budou ovlivněny, kdyby 
byly výsledky voleb v některých členských 
státech zveřejněny před uzavřením 
volebních místností ve všech členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je rozhodnut stanovit společný termín, 
kdy evropské politické strany nominují 
vedoucí kandidáty, na 12 týdnů před 
volbami do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že proces jmenování 
vedoucích kandidátů představuje důležité 
hledisko volebních kampaní, protože 
výsledky evropských voleb nepřímo 
souvisí s výběrem předsedy Komise, jak je 
zakotveno v Lisabonské smlouvě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je rozhodnut stanovit společný termín, 
kdy evropské politické strany nominují 
vedoucí kandidáty, na 12 týdnů před 
volbami do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že proces jmenování 
vedoucích kandidátů představuje důležité 
hledisko volebních kampaní, protože 
výsledky evropských voleb nepřímo 
souvisí s výběrem předsedy Komise, jak je 
zakotveno v Lisabonské smlouvě;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 157
Rainer Wieland, David McAllister

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je rozhodnut stanovit společný termín, 
kdy evropské politické strany nominují 
vedoucí kandidáty, na 12 týdnů před 
volbami do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že proces jmenování 
vedoucích kandidátů představuje důležité 
hledisko volebních kampaní, protože 
výsledky evropských voleb nepřímo 
souvisí s výběrem předsedy Komise, jak je 
zakotveno v Lisabonské smlouvě;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je rozhodnut stanovit společný termín, 
kdy evropské politické strany nominují 
vedoucí kandidáty, na 12 týdnů před 
volbami do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že proces jmenování 
vedoucích kandidátů představuje důležité 
hledisko volebních kampaní, protože 
výsledky evropských voleb nepřímo 
souvisí s výběrem předsedy Komise, jak je 
zakotveno v Lisabonské smlouvě;

6. navrhuje, aby kandidáta na post 
předsedy Komise nominovaly pouze
evropské politické strany a evropské 
kandidatury, které zaregistrovaly 
nadnárodní listinu pro celoevropský 
volební obvod, a aby tito kandidáti byli 
uvedeni na prvním místě této listiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je rozhodnut stanovit společný termín, 
kdy evropské politické strany nominují 
vedoucí kandidáty, na 12 týdnů před 
volbami do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že proces jmenování 
vedoucích kandidátů představuje důležité 
hledisko volebních kampaní, protože 
výsledky evropských voleb nepřímo 
souvisí s výběrem předsedy Komise, jak je 
zakotveno v Lisabonské smlouvě;

6. je rozhodnut stanovit společný termín, 
kdy evropské politické strany nominují 
vedoucí kandidáty, na 12 týdnů před 
volbami do Evropského parlamentu, aby 
bylo možné představit jejich volební 
programy a uspořádat politické debaty 
mezi kandidáty a volební kampaně v celé 
EU; domnívá se, že proces jmenování 
vedoucích kandidátů představuje důležité 
hledisko volebních kampaní, protože 
výsledky evropských voleb nepřímo 
souvisí s výběrem předsedy Komise, jak je 
zakotveno v Lisabonské smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je rozhodnut stanovit společnou lhůtu
v délce osmi týdnů pro dokončení 
volebních seznamů a šesti týdnů pro 
výměnu informací týkajících se občanů 
Unie, kteří mají dvojí občanství, a občanů 
Unie, kteří žijí v jiném členském státě,
s jediným vnitrostátním orgánem 
odpovědným za seznamy voličů;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. považuje za nezbytné, aby politické 
strany na všech úrovních přijaly 
demokratické a transparentní postupy pro 
výběr kandidátů pro volby do Evropského 
parlamentu a pro výběr předsedy Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na nepřímou souvislost 
výsledků evropských voleb s výběrem 
předsedy Komise zakotvenou v Lisabonské
smlouvě; v souladu s tím navrhuje, aby 
nově zvolený Parlament prostřednictvím 
hlasování v plénu vyjádřil své preference 
ohledně kandidátů na post předsedy 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. navrhuje, aby byla jednota voleb 
posílena tím, že se výdaje na kampaně 
omezí na přiměřenou částku, která 
umožní náležité představení politických 
stran, kandidátů a jejich volebních 
programů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 164
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. navrhuje, aby byl každý volič 
oprávněn odevzdat jeden hlas v rámci 
celoevropské listiny a jeden další hlas
v rámci vnitrostátního nebo regionálního 
seznamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje, aby občané Unie, kteří 
pobývají ve třetí zemi, měli právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že by tak konečně všichni 
občané Unie obdrželi stejné právo volit
v evropských volbách za stejných 
podmínek, bez ohledu na jejich místo 
pobytu nebo státní příslušnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje, aby občané Unie, kteří 
pobývají ve třetí zemi, měli právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že by tak konečně všichni 
občané Unie obdrželi stejné právo volit
v evropských volbách za stejných 
podmínek, bez ohledu na jejich místo 
pobytu nebo státní příslušnost;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 167
Esther de Lange, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje, aby občané Unie, kteří 
pobývají ve třetí zemi, měli právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že by tak konečně všichni 
občané Unie obdrželi stejné právo volit
v evropských volbách za stejných 
podmínek, bez ohledu na jejich místo 
pobytu nebo státní příslušnost;

7. navrhuje, aby občané Unie, kteří 
pobývají ve třetí zemi, měli právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že by tak konečně všichni 
občané Unie obdrželi stejné právo volit
v evropských volbách za stejných 
podmínek, bez ohledu na jejich místo 
pobytu nebo státní příslušnost; vyzývá 
členské státy k tomu, aby navzájem lépe 
sladily své správní orgány, aby se předešlo 
tomu, že voliči budou hlasovat dvakrát
v různých členských státech;

Or. nl

Pozměňovací návrh 168
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. navrhuje, aby občané Unie, kteří 
pobývají ve třetí zemi, měli právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že by tak konečně všichni 
občané Unie obdrželi stejné právo volit
v evropských volbách za stejných 
podmínek, bez ohledu na jejich místo 
pobytu nebo státní příslušnost;

7. navrhuje, aby občané Unie, kteří 
pobývají ve třetí zemi, měli právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu; 
domnívá se, že by tak konečně všichni 
občané Unie obdrželi stejné právo volit
v evropských volbách za stejných 
podmínek, bez ohledu na jejich místo 
pobytu nebo státní občanství;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby podpořily 
občanskou účast ve svých společnostech 
tím, že rozšíří právo hlasovat na všechny 
osoby řádně pobývající v dotčené zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby po vzoru 
článku 14 aktu o volbách provedly 
společný soubor opatření, jenž zajistí, že 
žádný občan Unie, který má dvojí 
občanství členských států EU, nemůže 
během voleb fakticky hlasovat více než 
jednou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 171
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským vypouští se
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státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 176
Andrej Plenković
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Rainer Wieland, David McAllister

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

8. je rozhodnut stanovit minimální věk 
voličů pro volby do Evropského 
parlamentu na 16 let s cílem dále posílit
volební rovnost občanů Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Esther de Lange, Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak povzbudit 
sbližování minimálního věku voličů
s cílem dále posílit volební rovnost občanů 
Unie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 180
Claudia Tapardel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

8. jako další krok doporučuje členským 
státům, aby s přihlédnutím k ústavním
a právním systémům v jednotlivých 
členských státech zvážily způsoby, jak 
harmonizovat minimální věk voličů na 16 
let s cílem dále posílit volební rovnost 
občanů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. doporučuje členským státům, aby 
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zvážily způsoby, jak zobecnit systém 
preferenčních listin, s cílem zvýšit 
odpovědnost a demokratickou legitimitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. navrhuje, aby byl minimální věk pro 
nabytí práva hlasovat nebo kandidovat
v evropských volbách harmonizován
s cílem dále posílit rovnost volebních 
podmínek mezi občany Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Arne Gericke

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. doporučuje umožnit členských státům, 
aby zavedly rodinné volební právo podle 
koncepce Paula Demenyho („Demeny 
voting“), a vítá vážné debaty, které o této 
otázce probíhají v řadě členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Viviane Reding

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. doporučuje členským státům, aby 
zvážily způsoby, jak rozšířit povinné 
hlasování ve volbách do Evropského 
parlamentu s cílem zvýšit účast, a tím 
posílit demokratickou legitimitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 187
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí;

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 188
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí;

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování poštou s cílem zjednodušit
hlasování pro osoby se sníženou 
pohyblivostí a pro ty, kteří žijí v zahraničí;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby využívaly 9. vybízí členské státy, aby využívaly 
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hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí;

hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v členském státě EU, jehož nejsou občany, 
nebo ve třetí zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí;

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem zvýšit 
účast všech občanů a zjednodušit pro ně
hlasování, zejména pokud jde o osoby se 
sníženou pohyblivostí a o ty, kteří žijí
v zahraničí;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Claudia Tapardel

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí;

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí, za předpokladu, že byla 
přijata nezbytná opatření, která zabrání 
veškerým možným podvodům při využití 
těchto způsobů hlasování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 192
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí;

9. vybízí členské státy, aby využívaly 
hlasování elektronickou poštou
a prostřednictvím internetu s cílem 
zjednodušit hlasování pro osoby se 
sníženou pohyblivostí a pro ty, kteří žijí
v zahraničí, a požaduje vytvoření 
digitálního občanství;

Or. es

Pozměňovací návrh 193
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vybízí členské státy, aby usnadnily 
spontánní ztotožnění se svých občanů
s členy Evropského parlamentu, kteří je 
zastupují, a tím ulehčily jejich schopnost 
demokraticky sledovat kroky těchto členů,
a to tím způsobem, že se rozhodnou buď 
pro jeden evropský volební obvod, nebo 
pro vytvoření takových hranic volebních 
obvodů, které skutečně odpovídají lidské, 
historické, zeměpisné a ekonomické 
skutečnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. doporučuje členským státům, aby byly 
velmi opatrné při využívání hlasování 
prostřednictvím internetu, a navrhuje, aby
v případě, že se členský stát rozhodne 
uspořádat evropské volby za využití 
systému hlasování prostřednictvím 
internetu, byl tento systém povinně 
uspořádán tak, aby bylo zajištěno, že je 
zachována nejen tajnost hlasování, ale že 
je také možné nezávisle ověřit přesnost 
výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá zúčastněné orgány, aby 
přezkoumaly rámcovou dohodu o vztazích 
mezi Evropským parlamentem
a Evropskou komisí s cílem upravit 
pravidla týkající se komisařů, kteří 
kandidují ve volbách do Evropského 
parlamentu, a aby neohrožovaly 
institucionální výkonnost Komise v době 
hlasování, a zabránily tak zneužití 
institucionálních zdrojů;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 196
Paulo Rangel
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je rozhodnut poskytnout Parlamentu 
právo určit po konzultacích s Radou dobu 
hlasování pro volby do Evropského 
parlamentu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je rozhodnut poskytnout Parlamentu 
právo určit po konzultacích s Radou dobu 
hlasování pro volby do Evropského 
parlamentu;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 198
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je rozhodnut poskytnout Parlamentu 
právo určit po konzultacích s Radou dobu 
hlasování pro volby do Evropského 
parlamentu;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 199
Rainer Wieland, David McAllister

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je rozhodnut poskytnout Parlamentu 
právo určit po konzultacích s Radou dobu 
hlasování pro volby do Evropského 
parlamentu;

11. je rozhodnut poskytnout Parlamentu 
právo určit po konzultacích s Radou dobu 
hlasování pro volby do Evropského 
parlamentu a jako jejich koncové datum 
vždy stanovit druhou neděli měsíce 
května;

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Rainer Wieland

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. navrhuje přezkum současného 
rozdělování mandátů v Evropském 
parlamentu s cílem vypracovat spolehlivý 
výpočet křesel každého členského státu;

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vybízí členské státy, aby přijaly 
náležité právní rámce, které zajistí 
nejvyšší standardy informativního, 
spravedlivého a objektivního zpravodajství 
podávaného sdělovacími prostředky 
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během volebních kampaní, zejména ze 
strany poskytovatelů veřejnoprávního 
vysílání; domnívá se, že to je zásadní pro 
to, aby evropští občané mohli provést 
informované rozhodnutí ohledně 
soupeřících politických programů; uznává 
význam, který pro dosažení tohoto cíle 
mají samoregulační nástroje, jako jsou 
kodexy chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Max Andersson

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. uznává, že členové Evropského 
parlamentu by měli mít možnost zajistit 
jmenování dočasného zástupce, který by 
převzal jejich práva a povinnosti
v případě, že jsou jmenováni do funkce ve 
vnitrostátní vládě, čerpají rodičovskou 
dovolenou nebo jsou dlouhodobě 
nepřítomni ze zdravotních důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy k přijetí opatření 
na podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 204
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy k přijetí opatření 
na podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 205
Mercedes Bresso

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy k přijetí opatření 
na podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

12. vybízí členské státy k přijetí opatření, 
jako je zavedení pravidel zajišťujících 
rovnost žen a mužů ve všech aspektech
evropských voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy k přijetí opatření na 
podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

12. zdůrazňuje význam zvýšené 
přítomnosti žen v oblasti politického 
rozhodování; v důsledku toho vyzývá
členské státy k přijetí takových opatření, 
která přinesou větší rovnost žen a mužů ve 
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všech aspektech evropských voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy k přijetí opatření na 
podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

12. naléhavě vyzývá členské státy
a evropské orgány k přijetí opatření na 
podporu paritní demokracie v Unii, která 
současně posílí vyvážené zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

Or. es

Pozměňovací návrh 208
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy k přijetí opatření 
na podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

12. vybízí členské státy k přijetí opatření 
na podporu lepšího zastoupení žen
a etnických, jazykových a dalších menšin
ve všech aspektech evropských voleb;
s ohledem na dosažení rovného 
zastoupení mužů a žen při rozdělování 
mandátů navrhuje, aby v případě 
volebních obvodů využívajících systému 
listin rozdíl mezi počtem kandidátů
a kandidátek na jednotlivých listinách 
nebyl větší než jedna a aby se na každé 
listině kandidáti a kandidátky střídali;

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Claudia Tapardel

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy k přijetí opatření 
na podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

12. vybízí členské státy k přijetí všech
opatření na podporu vyváženého 
zastoupení žen a mužů ve všech aspektech 
evropských voleb, zejména při nominaci 
komisařů; vyzývá členské státy, aby na 
post komisaře navrhly nejméně dva 
kandidáty, z nichž jedním bude žena;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Constance Le Grip

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vybízí členské státy k přijetí opatření 
na podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb;

12. vybízí členské státy k přijetí opatření 
na podporu vyváženého zastoupení žen
a mužů ve všech aspektech evropských 
voleb, zejména s ohledem na případné 
dosažení minimální míry méně 
zastoupeného pohlaví ve výši 40 %, pokud 
jde o rozdělení mandátů v jednotlivých 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Maria Arena
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Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby pro členské státy 
vytvořila pobídky, které povedou
k vyváženějšímu zastoupení žen a mužů
v Evropském parlamentu, a zdůrazňuje
v této souvislosti, že je důležité mít 
vyvážené kandidátské seznamy uvádějící 
na čelním místě střídavě kandidátky
a kandidáty; zdůrazňuje význam kvót pro 
zvýšení přítomnosti žen v oblasti 
politického rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. naléhavě vyzývá členské státy
a evropské orgány, aby přijaly opatření, 
jež podpoří přítomnost menšin ve všech 
oblastech zastoupení;

Or. es

Pozměňovací návrh 213
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. považuje za vhodné zřídit evropský 
volební orgán, který by mohl být pověřen 
soustřeďováním informací o volbách do 
Evropského parlamentu, přičemž by 
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dohlížel na pořádání voleb a usnadňoval 
by výměnu informací mezi členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je rozhodnut, že funkce člena 
Evropského parlamentu by měla být 
neslučitelná také s funkcí člena 
regionálního parlamentu nebo 
shromáždění, kterému byly svěřeny 
legislativní pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá k tomu, aby byly posíleny 
normy určené k zajištění svobodné
a neomezené soutěže politických stran,
a aby byla zejména zvýšena pluralita 
médií a neutralita na všech úrovních 
veřejné správy, pokud jde o volební 
proces;

Or. pl

Pozměňovací návrh 216
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos



PE565.204v01-00 98/99 AM\1071364CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vybízí členské státy, aby podporovaly 
další rozvoj evropského volebního práva 
tím, že naleznou způsoby, jak oddělit 
právo hlasovat od státního občanství 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. připomíná, že navzdory doporučením 
Komise se členským státům opakovaně 
nepodařilo dohodnout se na společném 
volebním dni; vybízí členské státy, aby
v této otázce usilovaly o dosažení shody;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Gerolf Annemans

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. předkládá Radě připojený návrh na 
změnu aktu o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách;

vypouští se

Or. nl
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