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Poprawka 12
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Umocowanie pierwsze a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności jego art. 223,

Or. en

Poprawka 13
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Umocowanie drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
22 listopada 20142 r. w sprawie wyborów 
do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.2,

skreślone

__________________
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0462.

Or. nl

Poprawka 14
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Umocowanie trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
13 marca 20143 r. w sprawie składu 
Parlamentu Europejskiego w 
perspektywie wyborów w 2014 r.3,

skreślone

__________________
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3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0082.

Or. nl

Poprawka 15
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Umocowanie czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
4 lipca 20144 r. w sprawie usprawnienia 
organizacji wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 r.4,

skreślone

__________________
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0323.

Or. nl

Poprawka 16
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Umocowanie czwarte a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje poprzednie 
rezolucje w sprawie procedury wyborczej 
Parlamentu, a zwłaszcza rezolucję z dnia 
15 lipca 1998 r. w sprawie projektu 
procedury wyborczej zawierającej wspólne 
zasady wyboru członków Parlamentu 
Europejskiego1a

__________________
1a Dz.U. C 292 z 21.9.1998, s. 66.

Or. en
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Poprawka 17
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Umocowanie czwarte a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 14 Traktatu o Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 18
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Umocowanie czwarte b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Spraw Konstytucyjnych z dnia 28 kwietnia 
2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
zmiany Aktu dotyczącego wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. 
(A7-0176/2011),

Or. en

Poprawka 19
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Umocowanie szóste

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
8 maja 2015 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie w sprawie wyborów do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r.”6,

skreślone
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__________________
6 COM(2015)0206.

Or. nl

Poprawka 20
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Umocowanie ósme a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 z dnia 
22 października 2014 r. w sprawie statusu 
i finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych1a, a w szczególności jego art. 
13, 21 i 31,

__________________
1a Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

Or. en

Poprawka 21
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Umocowanie jedenaste

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
w szczególności jej art. 11, 23 i 39,

Or. en

Poprawka 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli
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Projekt rezolucji
Umocowanie jedenaste a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyroki niemieckiego 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, 
uznające progi określone w niemieckim 
Akcie dotyczącym wyborów do 
Parlamentu Europejskiego za niezgodne z 
art. 3 ust. 1 i art. 21 ust. 1 niemieckiej 
Ustawy Zasadniczej, a więc za nieważne,

Or. en

Poprawka 23
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Parlament ma
prawo zainicjować reformę własnej 
procedury wyborczej oraz udzielić na nią 
zgody;

A. mając na uwadze, że art. 223 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przyznaje Parlamentowi prawo do 
zainicjowania reformy własnej procedury 
wyborczej w celu wypracowania 
procedury jednolitej dla wszystkich 
państw członkowskich lub zgodniej ze 
wspólnymi zasadami wszystkich państw 
członkowskich, oraz do udzielenia zgody 
na reformę;

Or. es

Poprawka 24
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że reforma 
procedury wyborczej Parlamentu powinna 
mieć na celu zwiększenie 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, wzmocnienie pojęcia 
obywatelstwa Unii, poprawę 
funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności 
prac Parlamentu Europejskiego, 
zwiększenie skuteczności systemu 
przeprowadzania wyborów europejskich 
oraz zapewnienie obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

skreślony

Or. nl

Poprawka 25
Arne Gericke, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji prac Parlamentu 
Europejskiego, wzmocnienie zasad 
równości prawa wyborczego i równości 
szans oraz zwiększenie skuteczności 
systemu przeprowadzania wyborów 
europejskich;

Or. de
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Poprawka 26
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii,
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, poprawę 
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 
i rządzenia w Unii, umocnienie legitymacji 
i skuteczności prac Parlamentu 
Europejskiego, zwiększenie skuteczności 
systemu przeprowadzania wyborów 
europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

Or. en

Poprawka 27
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii w 
sposób, który nie przeczy oczywistej 
nadrzędności świadomości narodowej i 
obywatelstwa narodowego, poprawę 
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 
i rządzenia w Unii, umocnienie legitymacji 
i skuteczności prac Parlamentu 
Europejskiego, zwiększenie skuteczności 
systemu przeprowadzania wyborów 
europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
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wyboru;

Or. en

Poprawka 28
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich oraz 
demokratycznej legitymacji unijnego 
procesu podejmowania decyzji, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

Or. en

Poprawka 29
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
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umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru, a także przybliżenie posłów do 
swych wyborców, w szczególności tych 
najmłodszych;

Or. es

Poprawka 30
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

B. mając na uwadze, że reforma procedury 
wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego i 
ponadnarodowego wymiaru wyborów 
europejskich, wzmocnienie pojęcia 
obywatelstwa Unii, poprawę 
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 
i rządzenia w Unii, umocnienie legitymacji 
i skuteczności prac Parlamentu 
Europejskiego, zwiększenie skuteczności 
systemu przeprowadzania wyborów 
europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

Or. en

Poprawka 31
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że reforma procedury B. mając na uwadze, że reforma procedury 
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wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

wyborczej Parlamentu powinna mieć na 
celu zwiększenie demokratycznego i 
wymiaru wyborów europejskich, 
wzmocnienie pojęcia obywatelstwa Unii, 
poprawę funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i rządzenia w Unii, 
umocnienie legitymacji i skuteczności prac 
Parlamentu Europejskiego, zwiększenie 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów europejskich oraz zapewnienie 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru i większego uczestnictwa;

Or. en

Poprawka 32
Arne Gericke, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zasada równości 
prawa wyborczego wzmacnia 
przewidzianą w zasadzie demokracji 
równość obywateli Unii, że stanowi ona 
jedną z głównych podstaw porządku 
europejskiego oraz że istnieje bezpośredni 
związek między równością prawa 
wyborczego obywateli Unii a równością
szans wszystkich partii demokratycznych;

Or. de

Poprawka 33
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że możliwość 
opracowania jednolitej procedury 

skreślony
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wyborczej w oparciu o powszechne wybory 
bezpośrednie jest zapisana w Traktatach 
od 1957 r.;

Or. nl

Poprawka 34
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że coraz niższa 
frekwencja w wyborach europejskich, w 
szczególności wśród najmłodszych 
wyborców, oraz rosnący brak 
zainteresowania obywateli problematyką 
europejską stanowią zagrożenie dla 
przyszłości Europy, w związku z czym 
należy pilnie przyjąć propozycje, które 
przyczynią się do ożywienia demokracji 
europejskiej; 

Or. es

Poprawka 35
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że prawdziwa 
harmonizacja procedury wyborczej do 
Parlamentu Europejskiego we wszystkich 
państwach członkowskich mogłaby lepiej 
promować prawo wszystkich obywateli 
europejskich do uczestniczenia na 
równych prawach w demokratycznym 
życiu Unii, a równocześnie umocnić 
polityczny wymiar integracji europejskiej;
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Or. en

Poprawka 36
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że uprawnienia 
Parlamentu stopniowo rosły od 
pierwszych wyborów bezpośrednich 
w 1979 r., a obecnie Parlament jako 
współustawodawca ma równy status 
z Radą w większości dziedzin polityki Unii, 
szczególnie w wyniku wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony;

skreślony

Or. nl

Poprawka 37
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
zmienił mandat posłów do Parlamentu 
Europejskiego, czyniąc ich bezpośrednimi 
przedstawicielami obywateli Unii9, nie zaś 
„przedstawicielami narodów państw 
należących do Wspólnoty”10;

skreślony

__________________
9 Art. 10 ust. 2 i art. 14 ust. 2 TUE.
10 Art. 189 ust. 1 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Or. nl
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Poprawka 38
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że pomimo treści 
art. 14 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
„Parlament Europejski nie jest organem 
reprezentującym niezawisły naród 
europejski”, o czym przypomniał 
niemiecki Trybunał Konstytucyjny w ust.
280 wyroku z 30 czerwca 2009 r., w 
którym podkreślił, że „świadczy o tym 
fakt, że jest wyznaczony na 
przedstawiciela ludzi za pośrednictwem 
krajowych kwot posłów, a nie 
przedstawicielem obywateli unijnych jako 
jedności bez różnic, zgodnie z zasadą 
równości wyboru”;

Or. en

Poprawka 39
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że jedyna reforma 
samego aktu wyborczego miała miejsce 
w 2002 r. w drodze decyzji Rady 
2002/772/WE, Euratom11, która wymaga 
od państw członkowskich 
przeprowadzania wyborów na zasadzie 
reprezentacji proporcjonalnej 
z zastosowaniem systemu list lub 
pojedynczego głosu podlegającego 
przeniesieniu i która zlikwidowała 
podwójny mandat w przypadku posłów do 
Parlamentu Europejskiego;

G. mając na uwadze, że jedyna reforma 
samego aktu wyborczego miała miejsce 
w 2002 r. w drodze decyzji Rady 
2002/772/WE, Euratom11;

__________________ __________________
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11 Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1. 11 Dz.U. L 283 z 21.10.02, s. 1.

Or. nl

Poprawka 40
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że politycznie i 
prawnie uznaje się, że wprowadzenie 
progów wyborczych stanowi poważne 
naruszenie zasad równych wyborów i 
równych szans dla partii politycznych; 
mając na uwadze, że ponieważ zasady te 
to podstawowe warunki wstępne 
gwarantujące współzawodnictwo 
polityczne oraz otwartość procesu 
politycznego, a także że są częścią 
demokratycznego interesu prawnego UE, 
jakakolwiek ich zmiana musi podlegać 
ścisłym regulacjom;

Or. en

Poprawka 41
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że Parlament nie 
przeanalizował ani nie przeprowadził 
politycznej dyskusji, a także nie przyjął 
środków zapobiegawczych w związku z 
uznanym przez siebie ograniczeniem 
możliwości działania wynikającym ze 
zwiększenia liczby grup politycznych oraz 
zarzutem malejącej zdolności włączania 
do tych grup tzw. posłów bez woli 
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współpracy;

Or. en

Poprawka 42
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wszechstronne 
porozumienie w sprawie prawdziwie 
jednolitej procedury wyborczej nie zostało 
jeszcze osiągnięte, chociaż stopniowo 
następuje pewna zbieżność systemów 
wyborczych, między innymi za 
pośrednictwem aktów prawa wtórnego, 
takich jak dyrektywa Rady 93/109/WE 
w sprawie prawa głosowania 
i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego przez 
obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie są obywatelami;

skreślony

Or. nl

Poprawka 43
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że wszechstronne 
porozumienie w sprawie prawdziwie 
jednolitej procedury wyborczej nie zostało 
jeszcze osiągnięte, chociaż stopniowo
następuje pewna zbieżność systemów 
wyborczych, między innymi za 
pośrednictwem aktów prawa wtórnego, 
takich jak dyrektywa Rady 93/109/WE w 

H. mając na uwadze, że stopniowo 
następuje zbieżność systemów 
wyborczych, między innymi za 
pośrednictwem aktów prawa wtórnego, 
takich jak dyrektywa Rady 93/109/WE w 
sprawie prawa głosowania i kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez obywateli Unii mających miejsce 
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sprawie prawa głosowania i kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie są obywatelami;

zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie są obywatelami;

Or. en

Poprawka 44
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że pojęcie 
obywatelstwa Unii, wprowadzone 
formalnie do porządku konstytucyjnego 
traktatem z Maastricht w 1993 r., 
obejmuje prawo obywateli Unii do 
uczestniczenia w wyborach europejskich 
i lokalnych w swoich państwach 
członkowskich oraz w państwie 
zamieszkania na takich samych 
warunkach jak obywatele tego państwa12; 
mając na uwadze, że Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej, która 
nabrała wiążącej mocy prawnej po 
wejściu w życie Traktatu z Lizbony, 
przyczyniła się do wzmocnienia tego 
prawa;

skreślony

__________________
12 Art. 20 ust. 2 TFUE.

Or. nl

Poprawka 45
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw J
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pomimo tych 
reform wybory do Parlamentu 
Europejskiego wciąż są regulowane 
głównie przez przepisy krajowe, kampanie 
wyborcze nadal mają charakter krajowy, 
a europejskie partie polityczne nie mogą 
w wystarczający sposób wypełniać 
swojego mandatu konstytucyjnego 
i przyczyniać się „do kształtowania 
europejskiej świadomości politycznej 
i wyrażania woli obywateli Unii” zgodnie 
z wymogiem art. 10 ust. 4 TUE;

skreślony

Or. nl

Poprawka 46
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pomimo tych 
reform wybory do Parlamentu 
Europejskiego wciąż są regulowane 
głównie przez przepisy krajowe, kampanie 
wyborcze nadal mają charakter krajowy, a 
europejskie partie polityczne nie mogą w 
wystarczający sposób wypełniać swojego 
mandatu konstytucyjnego i przyczyniać 
się „do kształtowania europejskiej 
świadomości politycznej i wyrażania woli 
obywateli Unii” zgodnie z wymogiem art. 
10 ust. 4 TUE;

J. mając na uwadze, że pomimo tych 
reform wybory do Parlamentu 
Europejskiego wciąż są regulowane 
głównie przez przepisy krajowe;

Or. en

Poprawka 47
Helmut Scholz, Barbara Spinelli
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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pomimo tych 
reform wybory do Parlamentu 
Europejskiego wciąż są regulowane 
głównie przez przepisy krajowe, kampanie 
wyborcze nadal mają charakter krajowy, a 
europejskie partie polityczne nie mogą w 
wystarczający sposób wypełniać swojego 
mandatu konstytucyjnego i przyczyniać się 
„do kształtowania europejskiej 
świadomości politycznej i wyrażania woli 
obywateli Unii” zgodnie z wymogiem art. 
10 ust. 4 TUE;

J. mając na uwadze, że pomimo tych 
reform wybory do Parlamentu 
Europejskiego wciąż są regulowane 
głównie przez przepisy krajowe, kampanie 
wyborcze nadal mają charakter krajowy, a 
europejskie partie polityczne nie mogą w 
wystarczający sposób wypełniać swojego 
mandatu instytucjonalnego i przyczyniać 
się „do kształtowania europejskiej 
świadomości politycznej i wyrażania woli 
obywateli Unii” zgodnie z wymogiem art. 
10 ust. 4 TUE;

Or. en

Poprawka 48
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że europejskie partie 
polityczne mają największą możliwość 
przyczyniania się „do kształtowania 
europejskiej świadomości politycznej”13, 
w związku z czym powinny odgrywać 
większą rolę w kampaniach wyborczych 
do Parlamentu, tak aby poprawić 
widoczność tych wyborów i wykazać 
związek pomiędzy głosowaniem na daną 
partię krajową a jego wpływem na 
liczebność europejskiej grupy politycznej 
w Parlamencie Europejskim;

skreślony

__________________
13 Art. 10 ust. 4 TUE.

Or. nl
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Poprawka 49
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że europejskie partie 
polityczne mają największą możliwość 
przyczyniania się „do kształtowania 
europejskiej świadomości politycznej”13, w 
związku z czym powinny odgrywać
większą rolę w kampaniach wyborczych do 
Parlamentu, tak aby poprawić widoczność 
tych wyborów i wykazać związek pomiędzy 
głosowaniem na daną partię krajową a 
jego wpływem na liczebność europejskiej 
grupy politycznej w Parlamencie 
Europejskim;

K. mając na uwadze, że europejskie partie 
polityczne praktycznie nie są znane 
wyborcom i dlatego są niewystarczająco 
zrozumiane, aby przyczyniać się „do 
kształtowania europejskiej świadomości 
politycznej”13, w związku z czym nie 
mogą legalnie odgrywać większej roli w 
kampaniach wyborczych do Parlamentu;

__________________ __________________
13 Art. 10 ust. 4 TUE. 13 Art. 10 ust. 4 TUE.

Or. en

Poprawka 50
Morten Messerschmidt
Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich obywatelom jest 
nadzwyczaj trudno dowiadywać się o 
działaniach ich przedstawicieli w 
Parlamencie Europejskim i kontrolować 
je, ponieważ działań tych nie można 
naturalnie przypisać do terytorium 
odpowiadającego przeżywanej przez ludzi 
rzeczywistości z powodu określonych 
granic okręgów wyborczych; mając na 
uwadze, że taki brak identyfikacji narusza 
prawa obywateli, zdecydowanie zasila 
absencję wyborczą i podważa 
demokratyczną legitymację posłów, którzy 
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zostali wybrani;

Or. en

Poprawka 51
Rainer Wieland, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że istnieją znaczne 
różnice w procesie mianowania 
kandydatów w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego między państwami 
członkowskimi i między partiami 
krajowymi, przede wszystkim pod 
względem przejrzystości i standardów 
demokracji;

Or. de

Poprawka 52
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że terminy 
finalizowania list wyborczych przed 
wyborami europejskimi znacznie się 
różnią w poszczególnych państwach 
członkowskich, obecnie wahając się od 17 
do 83 dni, co stawia kandydatów 
i wyborców w całej Unii w nierównej 
sytuacji, jeżeli chodzi o czas na
prowadzenie kampanii i zastanowienie się 
nad wyborem;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 53
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że terminy 
zamykania spisów wyborców przed 
wyborami do PE znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i mogą uczynić wymianę informacji 
między państwami członkowskimi na 
temat wyborców (w celu uniknięcia 
podwójnego głosowania) trudną, jeśli nie 
niemożliwą;

Or. en

Poprawka 54
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw L b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że najlepszym 
sposobem na uniknięcie wszelkich 
trudności podczas głosowania byłoby 
utworzenie – w perspektywie 
długoterminowej – europejskiej karty do 
głosowania, która przede wszystkim 
umożliwiałaby obywatelom Unii 
jednokrotne głosowanie gdziekolwiek, a 
poza tym umacniałaby poczucie bycia 
członkiem rodziny obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 55
Paulo Rangel
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Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 
faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 
jeżeli nie istnieje próg określony prawnie;

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 
faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 
jeżeli nie istnieje próg określony prawnie;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 57
Arne Gericke, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 
faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 
jeżeli nie istnieje próg określony prawnie;

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a to powoduje w całej Europie 
faktyczną utratę milionów głosów w 
przedziale dwucyfrowym – na co należy 
patrzeć krytycznie w kontekście zasady 
równości prawa wyborczego – i już dzisiaj 
ponad połowa wszystkich obywateli Unii 
może głosować bez jakiegokolwiek 
krajowego progu nieważności;

Or. de

Poprawka 58
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 
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faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 
jeżeli nie istnieje próg określony prawnie;

faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 
jeżeli nie istnieje próg określony prawnie; 
mając na uwadze, że wprowadzenie 
obowiązkowych progów jest uznane w 
tradycji konstytucyjnej za prawomocny 
środek zagwarantowania funkcjonowania 
parlamentów;

Or. en

Poprawka 59
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 
faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 
jeżeli nie istnieje próg określony prawnie;

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 
faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 
jeżeli nie istnieje próg określony prawnie; 
mając na uwadze, że nie istnieje obecnie 
żadne państwo członkowskie UE 
nieposiadające formalnego lub 
faktycznego progu wyborczego;

Or. en

Poprawka 60
Max Andersson

Projekt rezolucji
Motyw M
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Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 
faktyczny próg wynosi ponad 3%, nawet 
jeżeli nie istnieje próg określony prawnie;

M. mając na uwadze, że w odniesieniu do 
wyborów europejskich istniejące 
europejskie przepisy wyborcze 
umożliwiają ustalenie nieobowiązkowego 
progu w na poziomie do 5% oddanych 
głosów, a 15 państw członkowskich 
wykorzystało tę możliwość i wprowadziło 
próg wynoszący od 3 do 5%; mając na 
uwadze, że w mniejszych państwach 
członkowskich, a także w państwach 
członkowskich, które podzieliły swój 
obszar wyborczy na okręgi wyborcze, 
faktyczny próg wynosi ponad 3%, a 
czasami znacznie ponad 5%, nawet jeżeli 
nie istnieje próg określony prawnie;

Or. en

Poprawka 61
Sven Giegold, Max Andersson

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że w 
jednomandatowych okręgach wyborczych 
wybory zakładają faktycznie system 
większościowy, a także mając na uwadze, 
że tworzenie okręgów wyborczych 
obejmujących bardzo ograniczoną liczbę 
mandatów ma wpływ na proporcjonalny 
charakter systemu głosowania;

Or. en

Poprawka 62
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw N
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Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że choć art. 10 ust. 2 
aktu wyborczego wyraźnie zakazuje 
wczesnego publikowania wyników 
wyborów, takie wyniki w przeszłości były 
podawane do wiadomości publicznej; 
mając na uwadze, że ujednolicony czas 
zakończenia głosowania we wszystkich 
państwach członkowskich przyczyniłby się 
zdecydowanie do wspólnego europejskiego 
charakteru wyborów europejskich oraz 
ograniczyłby możliwość wpływania na 
wyniki w sytuacji, gdy w niektórych 
państwach członkowskich wyniki 
wyborów są podawane do wiadomości 
publicznej, zanim głosowanie zakończy się 
we wszystkich państwach członkowskich;

skreślony

Or. nl

Poprawka 63
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że choć art. 10 ust. 2 
aktu wyborczego wyraźnie zakazuje 
wczesnego publikowania wyników 
wyborów, takie wyniki w przeszłości były 
podawane do wiadomości publicznej; 
mając na uwadze, że ujednolicony czas 
zakończenia głosowania we wszystkich 
państwach członkowskich przyczyniłby się 
zdecydowanie do wspólnego europejskiego 
charakteru wyborów europejskich oraz 
ograniczyłby możliwość wpływania na 
wyniki w sytuacji, gdy w niektórych 
państwach członkowskich wyniki 
wyborów są podawane do wiadomości 
publicznej, zanim głosowanie zakończy się 
we wszystkich państwach członkowskich;

N. mając na uwadze, że art. 10 ust. 2 aktu 
wyborczego wyraźnie zakazuje wczesnego 
publikowania wyników wyborów
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Or. en

Poprawka 64
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że choć art. 10 ust. 2 
aktu wyborczego wyraźnie zakazuje 
wczesnego publikowania wyników 
wyborów, takie wyniki w przeszłości były 
podawane do wiadomości publicznej; 
mając na uwadze, że ujednolicony czas 
zakończenia głosowania we wszystkich 
państwach członkowskich przyczyniłby się 
zdecydowanie do wspólnego europejskiego 
charakteru wyborów europejskich oraz 
ograniczyłby możliwość wpływania na 
wyniki w sytuacji, gdy w niektórych 
państwach członkowskich wyniki 
wyborów są podawane do wiadomości 
publicznej, zanim głosowanie zakończy się 
we wszystkich państwach członkowskich;

N. mając na uwadze, że choć art. 10 ust. 2 
aktu wyborczego wyraźnie zakazuje 
wczesnego publikowania wyników 
wyborów, takie wyniki w przeszłości były 
podawane do wiadomości publicznej; 
mając na uwadze, że – niezależnie od 
faktu, że to państwa członkowskie 
decydują zgodnie ze swoimi tradycjami 
wyborczymi, w którym(-ych) dniu(-ach) 
okresu wyborczego odbędą się wybory –
ujednolicony czas zakończenia głosowania 
we wszystkich państwach członkowskich 
przyczyniłby się zdecydowanie do 
wspólnego europejskiego charakteru 
wyborów europejskich oraz ograniczyłby 
możliwość wpływania na wyniki 
w sytuacji, gdy w niektórych państwach 
członkowskich wyniki wyborów są 
podawane do wiadomości publicznej, 
zanim głosowanie zakończy się we 
wszystkich państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że zakaz wczesnego 
ogłaszania wyników wyborów należy 
egzekwować we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. nl

Poprawka 65
Rainer Wieland, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw N
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Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że choć art. 10 ust. 2 
aktu wyborczego wyraźnie zakazuje 
wczesnego publikowania wyników 
wyborów, takie wyniki w przeszłości były 
podawane do wiadomości publicznej;
mając na uwadze, że ujednolicony czas 
zakończenia głosowania we wszystkich 
państwach członkowskich przyczyniłby się 
zdecydowanie do wspólnego europejskiego 
charakteru wyborów europejskich oraz 
ograniczyłby możliwość wpływania na 
wyniki w sytuacji, gdy w niektórych 
państwach członkowskich wyniki 
wyborów są podawane do wiadomości 
publicznej, zanim głosowanie zakończy się 
we wszystkich państwach członkowskich;

N. mając na uwadze, że choć art. 10 ust. 2 
aktu wyborczego wyraźnie zakazuje 
wczesnego publikowania wyników 
wyborów, takie wyniki w przeszłości były 
podawane do wiadomości publicznej;
mając na uwadze, że ujednolicony czas 
zakończenia głosowania, a przynajmniej 
nadsyłania głosów drogą pocztową, we 
wszystkich państwach członkowskich 
przyczyniłby się zdecydowanie do 
wspólnego europejskiego charakteru 
wyborów europejskich oraz ograniczyłby 
możliwość wpływania na wyniki w 
sytuacji, gdy w niektórych państwach 
członkowskich wyniki wyborów są 
podawane do wiadomości publicznej, 
zanim głosowanie zakończy się we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 66
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że choć art. 10 ust. 2 
aktu wyborczego wyraźnie zakazuje 
wczesnego publikowania wyników 
wyborów, takie wyniki w przeszłości były 
podawane do wiadomości publicznej; 
mając na uwadze, że ujednolicony czas 
zakończenia głosowania we wszystkich 
państwach członkowskich przyczyniłby się 
zdecydowanie do wspólnego europejskiego 
charakteru wyborów europejskich oraz 
ograniczyłby możliwość wpływania na 
wyniki w sytuacji, gdy w niektórych 
państwach członkowskich wyniki 
wyborów są podawane do wiadomości 
publicznej, zanim głosowanie zakończy się 

N. mając na uwadze, że choć art. 10 ust. 2 
aktu wyborczego wyraźnie zakazuje 
wczesnego publikowania wyników 
wyborów, takie wyniki w przeszłości były 
podawane do wiadomości publicznej; 
mając na uwadze, że ujednolicony czas 
oraz dni zakończenia głosowania we 
wszystkich państwach członkowskich 
przyczyniłby się zdecydowanie do 
wspólnego europejskiego charakteru 
wyborów europejskich oraz ograniczyłby 
możliwość wpływania na wyniki w 
sytuacji, gdy w niektórych państwach 
członkowskich wyniki wyborów są 
podawane do wiadomości publicznej, 
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we wszystkich państwach członkowskich; zanim głosowanie zakończy się we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 67
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu 
prawo wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej14 zamiast zwykłego 
wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 
wybory w 2014 r. stworzyły ważny 
precedens w tym względzie; mając na 
uwadze, że procedura nominacji i wyboru 
głównych kandydatów na to stanowisko 
powinna ponadto stanowić nieodłączną 
część kampanii wyborczych; mając też na 
uwadze, że termin nominacji kandydatów 
przez europejskie partie polityczne należy 
ujednolicić w akcie wyborczym;

skreślony

__________________
14 Art. 17 ust. 7 TUE.

Or. nl

Poprawka 68
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu

O. mając na uwadze, że przyjmując na 
siebie prawo wyboru przewodniczącego 
Komisji Europejskiej14, Parlament 
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prawo wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej14 zamiast zwykłego wyrażenia 
zgody; mając na uwadze, że wybory w 
2014 r. stworzyły ważny precedens w tym 
względzie; mając na uwadze, że procedura
nominacji i wyboru głównych kandydatów 
na to stanowisko powinna ponadto 
stanowić nieodłączną część kampanii 
wyborczych; mając też na uwadze, że 
termin nominacji kandydatów przez 
europejskie partie polityczne należy 
ujednolicić w akcie wyborczym;

Europejski niewłaściwie zastosował 
Traktat z Lizbony, chociaż nie było to 
intencją państw członkowskich przy 
ratyfikacji traktatu; mając na uwadze, że
frekwencja w wyborach w 2014 r. była 
najniższa z odnotowanych i podkreśla 
brak legitymacji w procedurze nominacji i 
wyboru przewodniczącego Komisji;

__________________ __________________
14 Art. 17 ust. 7 TUE. 14 Art. 17 ust. 7 TUE.

Or. en

Poprawka 69
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu 
prawo wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej14 zamiast zwykłego 
wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 
wybory w 2014 r. stworzyły ważny 
precedens w tym względzie; mając na 
uwadze, że procedura nominacji i wyboru 
głównych kandydatów na to stanowisko 
powinna ponadto stanowić nieodłączną 
część kampanii wyborczych; mając też na 
uwadze, że termin nominacji kandydatów 
przez europejskie partie polityczne należy 
ujednolicić w akcie wyborczym;

O. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu 
prawo wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej14 zamiast zwykłego 
wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 
wybory w 2014 r. stworzyły ważny 
precedens w tym względzie; mając na 
uwadze, że nominowanie głównych 
kandydatów na stanowisko 
przewodniczącego Komisji Europejskiej 
stanowi połączenie między głosowaniem 
na poziomie krajowym a kontekstem 
europejskim oraz umożliwia obywatelom 
europejskim dokonywanie świadomych 
wyborów spośród alternatywnych 
programów politycznych; mając na
uwadze, że wyznaczanie głównych 
kandydatów z użyciem otwartej i 
przejrzystej procedury zwiększa 
demokratyczną legitymację, umacnia 
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odpowiedzialność i pomogłaby im stać się 
bardziej znanymi dla obywateli UE; mając 
na uwadze, że procedura nominacji i 
wyboru głównych kandydatów na to 
stanowisko powinna ponadto stanowić 
nieodłączną część kampanii wyborczych;
mając też na uwadze, że termin nominacji 
kandydatów przez europejskie partie 
polityczne należy ujednolicić w akcie 
wyborczym;

__________________ __________________
14 Art. 17 ust. 7 TUE. 14 Art. 17 ust. 7 TUE.

Or. en

Poprawka 70
Barbara Spinelli, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu 
prawo wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej14 zamiast zwykłego 
wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 
wybory w 2014 r. stworzyły ważny 
precedens w tym względzie; mając na 
uwadze, że procedura nominacji i wyboru 
głównych kandydatów na to stanowisko 
powinna ponadto stanowić nieodłączną 
część kampanii wyborczych; mając też na 
uwadze, że termin nominacji kandydatów 
przez europejskie partie polityczne należy 
ujednolicić w akcie wyborczym;

O. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu 
prawo wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej14 zamiast zwykłego 
wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 
wybory w 2014 r. stworzyły ważny 
precedens w tym względzie; mając na 
uwadze, że procedura nominacji i wyboru 
głównych kandydatów na to stanowisko 
powinna ponadto stanowić nieodłączną 
część kampanii wyborczych, a na 
późniejszym etapie – konsultacji między 
przedstawicielami Parlamentu 
Europejskiego i Rady zgodnie z deklaracją 
nr 19 dołączoną do Aktu końcowego 
konferencji międzyrządowej, która 
przyjęła Traktat z Lizbony, odnośnie do 
art. 17 ust. 6 i 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej; mając też na uwadze, że 
termin nominacji kandydatów przez 
europejskie partie polityczne należy 
ujednolicić w akcie wyborczym; a także 
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mając na uwadze, że główni kandydaci na 
stanowisko przewodniczącego Komisji 
Europejskiej sami powinni poddać się 
testowi wyborczemu i kandydować w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego;

__________________ __________________
14 Art. 17 ust. 7 TUE. 14 Art. 17 ust. 7 TUE.

Or. en

Poprawka 71
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu 
prawo wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej14 zamiast zwykłego 
wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 
wybory w 2014 r. stworzyły ważny 
precedens w tym względzie; mając na 
uwadze, że procedura nominacji i wyboru 
głównych kandydatów na to stanowisko 
powinna ponadto stanowić nieodłączną 
część kampanii wyborczych; mając też na 
uwadze, że termin nominacji kandydatów 
przez europejskie partie polityczne należy 
ujednolicić w akcie wyborczym;

O. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ustanowił nowy porządek konstytucyjny, 
przyznając Parlamentowi Europejskiemu 
prawo wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej14 zamiast zwykłego 
wyrażenia zgody; mając na uwadze, że 
wybory w 2014 r. stworzyły ważny 
precedens w tym względzie; mając na 
uwadze, że procedura nominacji i wyboru 
głównych kandydatów na to stanowisko 
jest mocnym wyrazem funkcjonowania 
transnarodowej europejskiej demokracji i 
powinna ponadto stanowić nieodłączną 
część kampanii wyborczych; mając na 
uwadze, że wybory do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 r. pokazały, iż 
główni kandydaci zwiększają 
zainteresowanie obywateli wyborami do 
PE, a także mając też na uwadze, że termin 
nominacji kandydatów przez europejskie 
partie polityczne należy ujednolicić w 
akcie wyborczym;

__________________ __________________
14 Art. 17 ust. 7 TUE. 14 Art. 17 ust. 7 TUE.

Or. en
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Poprawka 72
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że otwarte, 
przejrzyste i demokratyczne procedury 
wybierania kandydatów mają podstawowe 
znaczenie dla budowania zaufania do 
systemu politycznego;

Or. en

Poprawka 73
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że nie wszystkie 
państwa członkowskie zapewniają swoim 
obywatelom możliwość głosowania z 
zagranicy, a wśród państw, które to 
czynią, warunki pozbawienia prawa do 
głosowania bardzo się różnią; mając na 
uwadze, że zagwarantowanie wszystkim 
obywatelom Unii mieszkającym poza Unią 
prawa do uczestnictwa w wyborach 
przyczyniłoby się do wzmocnienia zasady 
równości wyboru;

skreślony

Or. en

Poprawka 74
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw P
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Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że nie wszystkie 
państwa członkowskie zapewniają swoim 
obywatelom możliwość głosowania 
z zagranicy, a wśród państw, które to 
czynią, warunki pozbawienia prawa do 
głosowania bardzo się różnią; mając na 
uwadze, że zagwarantowanie wszystkim 
obywatelom Unii mieszkającym poza Unią 
prawa do uczestnictwa w wyborach 
przyczyniłoby się do wzmocnienia zasady 
równości wyboru;

skreślony

Or. nl

Poprawka 75
Esther de Lange, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że nie wszystkie 
państwa członkowskie zapewniają swoim 
obywatelom możliwość głosowania 
z zagranicy, a wśród państw, które to 
czynią, warunki pozbawienia prawa do 
głosowania bardzo się różnią; mając na 
uwadze, że zagwarantowanie wszystkim 
obywatelom Unii mieszkającym poza Unią 
prawa do uczestnictwa w wyborach 
przyczyniłoby się do wzmocnienia zasady 
równości wyboru;

P. mając na uwadze, że nie wszystkie 
państwa członkowskie zapewniają swoim 
obywatelom możliwość głosowania 
z zagranicy, a wśród państw, które to 
czynią, warunki pozbawienia prawa do 
głosowania bardzo się różnią; mając na 
uwadze, że zagwarantowanie wszystkim 
obywatelom Unii mieszkającym poza Unią 
prawa do uczestnictwa w wyborach 
przyczyniłoby się do wzmocnienia zasady 
równości wyboru; mając jednak na 
uwadze, że państwa członkowskie powinny 
lepiej skoordynować swoje systemy 
administracyjne, aby uniemożliwić 
wyborcom dwukrotne głosowanie 
w dwóch różnych państwach 
członkowskich;

Or. nl
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Poprawka 76
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że obecny skład 
Parlamentu Europejskiego, który liczy 
jedynie 36,62% kobiet, jest znacznie 
poniżej wartości i celów równości płci, 
której Karta praw podstawowych jest 
orędowniczką;

Or. en

Poprawka 77
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że utworzenie 
wspólnego okręgu wyborczego, w którym 
wyłanianych byłoby maksymalnie 50 
posłów, na listach znajdowaliby się 
przedstawiciele różnych państw 
członkowskich, a listy te otwierałyby 
nazwiska kandydatów każdej z grup 
politycznych na urząd przewodniczącego 
Komisji Europejskiej, przyczyniłoby się do 
ożywienia demokracji europejskiej;

Or. es

Poprawka 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że prawo do 
głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego powinno być 
zagwarantowane w takim samym zakresie 
obywatelom europejskim, którzy 
korzystają z prawa do swobody 
przemieszczenia się do państwa 
członkowskiego niebędącego państwem 
ich obywatelstwa, bez zobowiązywania 
tych obywateli do stałego zamieszkania w 
tym państwie;

Or. en

Poprawka 79
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że w przynajmniej 
13 państwach członkowskich nie ma 
odpowiednich przepisów wewnętrznych 
uniemożliwiających obywatelom
posiadającym dwa obywatelstwa państw 
członkowskich głosowanie dwa razy, co 
stanowi naruszenie art. 19 aktu 
wyborczego;

Or. en

Poprawka 80
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Motyw P b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pb. mając na uwadze, że korzyści 
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przyniosłoby utworzenie na szczeblu 
unijnym centralnego organu ds. wyborów, 
na wzór organów istniejących już w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 81
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek 
uprawniający do kandydowania w 28 
państwach członkowskich waha się od 18 
do 25 lat, a minimalny wiek uprawniający 
do głosowania wynosi od 16 do 18 lat, co 
wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że harmonizacja wieku 
uprawniającego do głosowania oraz 
minimalnego wieku kandydatów byłaby 
wysoce pożądana jako środek zapewnienia 
obywatelom Unii prawdziwej równości 
głosu oraz pozwoliłaby uniknąć 
dyskryminacji w najbardziej 
fundamentalnym aspekcie obywatelstwa, 
jakim jest prawo do udziału w procesie 
demokratycznym;

skreślony

Or. en

Poprawka 82
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Motyw Q
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Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek 
uprawniający do kandydowania w 28 
państwach członkowskich waha się od 18 
do 25 lat, a minimalny wiek uprawniający 
do głosowania wynosi od 16 do 18 lat, co 
wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że harmonizacja wieku 
uprawniającego do głosowania oraz 
minimalnego wieku kandydatów byłaby 
wysoce pożądana jako środek zapewnienia 
obywatelom Unii prawdziwej równości 
głosu oraz pozwoliłaby uniknąć 
dyskryminacji w najbardziej 
fundamentalnym aspekcie obywatelstwa, 
jakim jest prawo do udziału w procesie 
demokratycznym;

skreślony

Or. en

Poprawka 83
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek 
uprawniający do kandydowania w 
28 państwach członkowskich waha się od 
18 do 25 lat, a minimalny wiek 
uprawniający do głosowania wynosi od 16 
do 18 lat, co wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że harmonizacja wieku 
uprawniającego do głosowania oraz 
minimalnego wieku kandydatów byłaby 
wysoce pożądana jako środek zapewnienia 
obywatelom Unii prawdziwej równości 
głosu oraz pozwoliłaby uniknąć 
dyskryminacji w najbardziej 

skreślony
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fundamentalnym aspekcie obywatelstwa, 
jakim jest prawo do udziału w procesie 
demokratycznym;

Or. nl

Poprawka 84
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek 
uprawniający do kandydowania w 28 
państwach członkowskich waha się od 18 
do 25 lat, a minimalny wiek uprawniający 
do głosowania wynosi od 16 do 18 lat, co 
wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że harmonizacja wieku 
uprawniającego do głosowania oraz 
minimalnego wieku kandydatów byłaby 
wysoce pożądana jako środek zapewnienia 
obywatelom Unii prawdziwej równości 
głosu oraz pozwoliłaby uniknąć 
dyskryminacji w najbardziej 
fundamentalnym aspekcie obywatelstwa, 
jakim jest prawo do udziału w procesie 
demokratycznym;

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek 
uprawniający do kandydowania w 28 
państwach członkowskich waha się od 18 
do 25 lat, a minimalny wiek uprawniający 
do głosowania wynosi od 16 do 18 lat, co 
wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 85
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek 
uprawniający do kandydowania w 28 

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek 
uprawniający do kandydowania w 28 
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państwach członkowskich waha się od 18 
do 25 lat, a minimalny wiek uprawniający 
do głosowania wynosi od 16 do 18 lat, co 
wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że harmonizacja wieku 
uprawniającego do głosowania oraz 
minimalnego wieku kandydatów byłaby 
wysoce pożądana jako środek zapewnienia 
obywatelom Unii prawdziwej równości 
głosu oraz pozwoliłaby uniknąć 
dyskryminacji w najbardziej 
fundamentalnym aspekcie obywatelstwa, 
jakim jest prawo do udziału w procesie 
demokratycznym;

państwach członkowskich waha się od 18 
do 25 lat, a minimalny wiek uprawniający 
do głosowania wynosi od 16 do 18 lat, co 
wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 86
Esther de Lange, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek 
uprawniający do kandydowania w 
28 państwach członkowskich waha się od 
18 do 25 lat, a minimalny wiek 
uprawniający do głosowania wynosi od 16 
do 18 lat, co wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że harmonizacja wieku 
uprawniającego do głosowania oraz 
minimalnego wieku kandydatów byłaby
wysoce pożądana jako środek zapewnienia 
obywatelom Unii prawdziwej równości 
głosu oraz pozwoliłaby uniknąć 
dyskryminacji w najbardziej 
fundamentalnym aspekcie obywatelstwa, 
jakim jest prawo do udziału w procesie 
demokratycznym;

Q. mając na uwadze, że minimalny wiek
uprawniający do kandydowania w 
28 państwach członkowskich waha się od 
18 do 25 lat, a minimalny wiek 
uprawniający do głosowania wynosi od 16 
do 18 lat, co wynika z rozbieżnych tradycji 
konstytucyjnych i wyborczych w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że ewentualne ujednolicenie 
wieku uprawniającego do głosowania oraz 
minimalnego wieku kandydatów byłoby
wysoce pożądane jako środek zapewnienia 
obywatelom Unii prawdziwej równości 
głosu oraz pozwoliłoby uniknąć 
dyskryminacji w najbardziej 
fundamentalnym aspekcie obywatelstwa, 
jakim jest prawo do udziału w procesie 
demokratycznym;

Or. nl
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Poprawka 87
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że pojawiają się 
nowe jednostki polityczne, zwłaszcza w 
regionach przygranicznych, w których ma 
miejsce intensywna współpraca 
transgraniczna, a także mając na uwadze, 
że należałoby uwzględnić te jednostki oraz 
zastanowić się nad utworzeniem 
transgranicznych okręgów wyborczych i 
list transnarodowych;F

Or. en

Poprawka 88
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że obowiązujące 
przepisy dotyczące wyborów do PE 
opierają się na głosowaniu na podstawie 
systemu list preferencyjnych, przyjętego 
przez 20 państw członkowskich; mając na 
uwadze, że taki system wyborczy 
zdecydowanie zwiększył odpowiedzialność 
osób wybranych na posłów do Parlamentu 
Europejskiego i umocnił demokratyczną 
legitymację Parlamentu Europejskiego
jako całości;

Or. en

Poprawka 89
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom
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Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że oficjalne 
stworzenie partii politycznych na szczeblu 
Unii Europejskiej i ich konsolidacja 
przyczyniają się do powstania europejskiej 
świadomości politycznej i wyrażania woli 
obywateli Unii, co z kolei ułatwiło również 
stopniową konwergencję systemów 
wyborczych;

Or. es

Poprawka 90
Max Andersson

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że posłowie do 
Parlamentu Europejskiego nie mają 
możliwości wyznaczenia tymczasowego 
zastępcy, kiedy biorą urlop rodzicielski lub 
odchodzą na dłuższy urlop ze względów 
zdrowotnych, co oznacza, że istnieje 
ryzyko, iż niektóre okręgi wyborcze mogą 
mieć niższą jakość reprezentacji, a także 
mając na uwadze, że możliwość 
wyznaczania tymczasowego zastępcy jest 
dana jedynie tym posłom do Parlamentu 
Europejskiego z niektórych państw 
członkowskich, którzy są mianowani na 
stanowisko ministra w rządzie krajowym;

Or. en

Poprawka 91
Viviane Reding
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Projekt rezolucji
Motyw Q b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qb. mając na uwadze, że w wyborach do 
PE w 2014 r. najniższa frekwencja w 
jednym z państw członkowskich wyniosła 
13,05%, udział młodych wyborców w UE 
wyniósł 27,8%, a ogólna frekwencja 
wyniosła 42,61%; mając na uwadze, że 
obowiązkowe głosowanie jest skutecznym 
sposobem na zwiększenie frekwencji, a 
tym samym rozszerzenie demokratycznej 
legitymacji, a także mając na uwadze, że 
doświadczenie w niektórych państwach 
członkowskich pokazało, że obowiązek 
głosowania jest ważnym aspektem 
obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 92
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że głosowanie 
korespondencyjne, elektroniczne 
i internetowe mogłoby sprawić, że wybory 
europejskie będą skuteczniejsze 
i atrakcyjniejsze dla głosujących, pod 
warunkiem zapewnienia możliwie
najwyższych standardów ochrony danych;

skreślony

Or. nl

Poprawka 93
Rainer Wieland, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw R
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Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że głosowanie 
korespondencyjne, elektroniczne i 
internetowe mogłoby sprawić, że wybory 
europejskie będą skuteczniejsze i 
atrakcyjniejsze dla głosujących, pod 
warunkiem zapewnienia możliwie 
najwyższych standardów ochrony danych;

skreślony

Or. de

Poprawka 94
Max Andersson

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że głosowanie 
korespondencyjne, elektroniczne i 
internetowe mogłoby sprawić, że wybory 
europejskie będą skuteczniejsze i 
atrakcyjniejsze dla głosujących, pod 
warunkiem zapewnienia możliwie 
najwyższych standardów ochrony danych;

R. mając na uwadze, że szersze 
wykorzystanie głosowania 
korespondencyjnego mogłoby zwiększyć 
wskaźnik uczestnictwa w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 95
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że głosowanie 
korespondencyjne, elektroniczne i 
internetowe mogłoby sprawić, że wybory 
europejskie będą skuteczniejsze i 
atrakcyjniejsze dla głosujących, pod 
warunkiem zapewnienia możliwie 

R. mając na uwadze, że głosowanie 
korespondencyjne, elektroniczne i 
internetowe, a także stworzenie 
obywatelstwa cyfrowego, które by mu 
sprzyjało, mogłoby sprawić, że wybory 
europejskie będą skuteczniejsze i 
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najwyższych standardów ochrony danych; atrakcyjniejsze dla głosujących, pod 
warunkiem zapewnienia możliwie 
najwyższych standardów ochrony danych;

Or. es

Poprawka 96
Max Andersson

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że głosowanie przez 
internet ma pewne niedogodności, takie 
jak trudność w zagwarantowaniu, żeby 
wyborca dokonał swobodnego wyboru i 
nie działał pod przymusem, trudność w 
zagwarantowaniu ochrony danych i 
poufności głosowania, trudność w 
zagwarantowaniu właściwego liczenia 
głosów bez manipulowania nimi, a także 
trudności w uzyskaniu zaufania 
społeczeństwa do wyników;

Or. en

Poprawka 97
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że jedynie bardzo 
nieliczne państwa członkowskie 
wprowadziły do swoich krajowych 
systemów wyborczych zasadę równości 
między mężczyznami i kobietami, jedną z 
podstawowych wartości UE; mając na 
uwadze, że stosowanie parytetów oraz 
naprzemiennych list w procesie 
podejmowania decyzji politycznych 
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okazało się bardzo efektywnym 
narzędziem w walce z dyskryminacją, 
brakiem równowagi we wpływie 
poszczególnych płci oraz narzędziem 
poprawy reprezentacji demokratycznej w 
politycznych organach decyzyjnych;

Or. en

Poprawka 98
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że w większości 
państw członkowskich członkowie władzy 
wykonawczej mogą ubiegać się o wybór 
do parlamentu bez konieczności 
zaprzestania swojej działalności 
instytucjonalnej;

skreślony

Or. nl

Poprawka 99
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że w większości 
państw członkowskich członkowie władzy 
wykonawczej mogą ubiegać się o wybór 
do parlamentu bez konieczności 
zaprzestania swojej działalności 
instytucjonalnej;

S. mając na uwadze, że w większości 
państw członkowskich członkowie władzy 
wykonawczej mogą ubiegać się o wybór 
do parlamentu narodowego bez 
konieczności zaprzestania swojej 
działalności instytucjonalnej;

Or. en
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Poprawka 100
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że pierwsze prognozy 
wyników wyborów powinny być ogłaszane 
jednocześnie we wszystkich państwach 
członkowskich w ostatnim dniu okresu 
wyborczego, o godz. 21.00 czasu 
środkowoeuropejskiego;

skreślony

Or. nl

Poprawka 101
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że pierwsze prognozy 
wyników wyborów powinny być ogłaszane 
jednocześnie we wszystkich państwach 
członkowskich w ostatnim dniu okresu 
wyborczego, o godz. 21.00 czasu 
środkowoeuropejskiego;

T. mając na uwadze, że pierwsze prognozy 
wyników wyborów powinny być ogłaszane 
jednocześnie we wszystkich państwach 
członkowskich w ostatnim dniu okresu 
wyborczego, o godz. 20.00 czasu 
środkowoeuropejskiego;

Or. de

Poprawka 102
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że pierwsze prognozy 
wyników wyborów powinny być ogłaszane 
jednocześnie we wszystkich państwach 

T. mając na uwadze, że pierwsze prognozy 
wyników wyborów powinny być ogłaszane 
jednocześnie we wszystkich państwach 
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członkowskich w ostatnim dniu okresu 
wyborczego, o godz. 21.00 czasu 
środkowoeuropejskiego;

członkowskich w ostatnim dniu okresu 
wyborczego, o godz. 23.00 czasu 
środkowoeuropejskiego;

Or. en

Poprawka 103
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że pierwsze prognozy 
wyników wyborów powinny być ogłaszane 
jednocześnie we wszystkich państwach 
członkowskich w ostatnim dniu okresu 
wyborczego, o godz. 21.00 czasu 
środkowoeuropejskiego;

T. mając na uwadze, że pierwsze oficjalne
prognozy wyników wyborów powinny być 
ogłaszane jednocześnie we wszystkich 
państwach członkowskich w ostatnim dniu 
okresu wyborczego, o godz. 21.00 czasu 
środkowoeuropejskiego;

Or. nl

Poprawka 104
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Motyw T a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ta. mając na uwadze, że dotychczasowy 
podział mandatów nie opiera się na 
godnym zaufania stosowaniu zasady 
degresywnej proporcjonalności;

Or. de

Poprawka 105
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Constance Le Grip
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Projekt rezolucji
Motyw T a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ta. mając na uwadze, że pomimo ciągłych 
postępów od 1979 r. w zakresie równowagi 
między kobietami i mężczyznami w 
podziale mandatów wciąż pozostają w tej 
kwestii znaczne rozbieżności pomiędzy 
państwami członkowskimi, gdyż w 10 z 
nich wskaźnik najmniej reprezentowanej 
płci wynosi 33%; mając na uwadze, że 
wskaźnik 40% dla najmniej 
reprezentowanej płci powinien być celem 
dla tych państw członkowskich, które 
mają więcej niż 15 mandatów;

Or. en

Poprawka 106
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Motyw T a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ta. mając na uwadze, że zasada 
degresywnej proporcjonalności, zapisana 
w Traktacie o Unii Europejskiej, znacząco 
przyczyniła się do powstania we 
wszystkich państwach członkowskich 
poczucia przynależności do europejskiego 
projektu;

Or. en

Poprawka 107
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Motyw T a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ta. mając na uwadze, że powołanie 
europejskiego organu wyborczego 
ułatwiłoby dostęp do informacji na temat
zasad rządzących wyborami do PE, 
zracjonalizowało cały proces i umocniło 
europejski charakter tych wyborów;

Or. en

Poprawka 108
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Motyw T b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Tb. mając na uwadze, że określenie 
wspólnego dla całej Europy dnia 
głosowania lepiej odzwierciedliłoby 
wspólny udział obywateli w całej Unii, 
umocniło demokrację uczestniczącą i 
pomogło utworzyć bardziej spójne wybory 
paneuropejskie;

Or. en

Poprawka 109
Rainer Wieland, David McAllister

Projekt rezolucji
Motyw T b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Tb. mając na uwadze, że stały okres 
wyborczy sprawiłby, że wyborcy 
zwracaliby większą uwagę na wybory do 
Parlamentu Europejskiego, a ustalenie go 
w taki sposób, by w miarę możliwości nie 
obejmował świąt państwowych, 
sprzyjałoby zwiększeniu frekwencji;
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Or. de

Poprawka 110
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa 
w Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
a także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

1. postanawia, że poza dostosowaniami 
technicznymi, takimi jak na przykład 
liczba języków, w których zredagowany 
jest akt (art. 15), lub aktualizacja art. 7 
ust. 2, nie należy wprowadzać żadnych 
zmian ani dodatków w akcie wyborczym 
z dnia 20 września 1976 r.;

Or. nl

Poprawka 111
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, poprawy funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego, uczynienia
prac Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększenia
skuteczności systemu przeprowadzania 



PE565.204v01-00 54/106 AM\1071364PL.doc

PL

Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnienia obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

Or. en

Poprawka 112
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, uczynieniu prac Parlamentu 
Europejskiego bardziej zasadnymi i 
skutecznymi, zwiększeniu skuteczności 
systemu przeprowadzania wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, a także 
zapewnieniu obywatelom Unii większej 
równości wyboru oraz w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 113
Arne Gericke, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 



AM\1071364PL.doc 55/106 PE565.204v01-00

PL

wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii
większej równości wyboru;

wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w Unii
i równości prawa wyborczego, wspieraniu 
zasady demokracji przedstawicielskiej i 
bezpośredniego reprezentowania 
obywateli w Parlamencie Europejskim 
zgodnie z art. 10 TFUE, poprawie 
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 
i sprawowania rządów w Unii, uczynieniu 
prac Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi, zwiększeniu skuteczności 
systemu przeprowadzania wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, a także 
zapewnieniu obywatelom Unii jak 
największej równości wyboru;

Or. de

Poprawka 114
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
spotęgowaniu wspólnego poczucia
przynależności wśród obywateli z 
wszystkich państw członkowskich, 
zwiększeniu zrównoważonego składu 
Parlamentu Europejskiego, także 
zapewnieniu obywatelom Unii większej 
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równości wyboru;

Or. en

Poprawka 115
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w Unii
w sposób, który nie przeczy oczywistej 
nadrzędności świadomości narodowej i 
obywatelstwa krajowego, a także przy
poprawie funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego i sprawowania rządów w 
Unii zgodnie z demokracjami krajowymi, 
uczynieniu prac Parlamentu Europejskiego 
bardziej zasadnymi i skutecznymi, 
zwiększeniu skuteczności systemu 
przeprowadzania wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, a także zapewnieniu 
obywatelom Unii większej równości 
wyboru;

Or. en

Poprawka 116
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
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demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

demokratycznego i ponadnarodowego
wymiaru wyborów europejskich, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu pojęcia 
obywatelstwa w Unii, poprawie 
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 
i sprawowania rządów w Unii, uczynieniu 
prac Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

Or. en

Poprawka 117
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

1. podejmowaniapostanawia zreformować 
procedurę wyborczą w odpowiednim 
czasie przez wyborami w 2019 r. w celu 
uwypuklenia demokratycznego wymiaru 
wyborów europejskich i legitymacji 
demokratycznej procesu podejmowania 
decyzji w UE, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

Or. en

Poprawka 118
Mercedes Bresso
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru;

1. postanawia zreformować procedurę 
wyborczą w odpowiednim czasie przez 
wyborami w 2019 r. w celu uwypuklenia 
demokratycznego wymiaru wyborów 
europejskich, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu pojęcia obywatelstwa w 
Unii, poprawie funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego i sprawowania 
rządów w Unii, uczynieniu prac 
Parlamentu Europejskiego bardziej 
zasadnymi i skutecznymi, zwiększeniu 
skuteczności systemu przeprowadzania 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, a 
także zapewnieniu obywatelom Unii 
większej równości wyboru oraz 
możliwości uczestnictwa;

Or. en

Poprawka 119
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że w obecnie obowiązującej 
postaci akt gwarantuje powszechne 
wybory bezpośrednie zgodnie z zasadami 
demokratycznymi;

Or. nl

Poprawka 120
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1b. dodaje, że państwa członkowskie mogą 
same autonomicznie decydować 
o warunkach i procedurach wyborczych, 
które obowiązują ich obywateli;

Or. nl

Poprawka 121
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również 
na plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

skreślony

Or. en

Poprawka 122
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, 
a także zaleca, by figurowały one również 
na plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

skreślony

Or. nl

Poprawka 123
Max Andersson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również 
na plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

skreślony
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Or. en

Poprawka 124
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych oraz nazwisk ich kandydatów
na stanowisko przewodniczącego Komisji 
na kartach do głosowania, a także zaleca, 
by figurowały one również na plakatach i 
innych materiałach wykorzystywanych w 
europejskich kampaniach wyborczych, 
ponieważ dzięki tym środkom wybory do 
Parlamentu Europejskiego staną się 
bardziej przejrzyste, a ich demokratyczny 
przebieg zostanie usprawniony dzięki 
temu, że obywatele będą mogli zrozumieć 
wpływ oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

Or. en

Poprawka 125
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
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kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na
zdolność wywierania wpływu politycznego 
przez europejskie partie polityczne i ich 
zdolność formowania grup politycznych w 
Parlamencie Europejskim;

Or. en

Poprawka 126
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by były one również obecne 
w telewizyjnych i radiowych audycjach 
wyborczych, a także, by figurowały na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

Or. en

Poprawka 127
Rainer Wieland, David McAllister
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez
możliwość umieszczenia ich nazw i 
znaków graficznych na kartach do 
głosowania, a także zaleca, by figurowały 
one również na plakatach i innych 
materiałach wykorzystywanych w 
europejskich kampaniach wyborczych, 
ponieważ dzięki tym środkom wybory do 
Parlamentu Europejskiego staną się 
bardziej przejrzyste, a ich demokratyczny 
przebieg zostanie usprawniony dzięki 
temu, że obywatele będą mogli zrozumieć 
wpływ oddawanych przez siebie głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

Or. de

Poprawka 128
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 

2. uznaje prawa krajowych partii 
politycznych do umieszczenia nazw i 
znaków graficznych europejskich partii 
politycznych na plakatach i innych 
materiałach wykorzystywanych w 
europejskich kampaniach wyborczych;
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wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

Or. pl

Poprawka 129
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, a także w ich 
programach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

Or. en

Poprawka 130
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 

2. proponuje poprawę widoczności 
europejskich partii politycznych poprzez 
umieszczenie ich nazw i znaków 
graficznych na kartach do głosowania, a 
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także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli zrozumieć wpływ 
oddawanych przez nich głosów na 
wielkość europejskich partii politycznych 
w Parlamencie Europejskim;

także zaleca, by figurowały one również na 
plakatach i innych materiałach 
wykorzystywanych w europejskich 
kampaniach wyborczych, ponieważ dzięki 
tym środkom wybory do Parlamentu 
Europejskiego staną się bardziej 
przejrzyste, a ich demokratyczny przebieg 
zostanie usprawniony dzięki temu, że 
obywatele będą mogli dokładnie
zrozumieć wpływ oddawanych przez nich 
głosów na wielkość europejskich partii 
politycznych w Parlamencie Europejskim;

Or. en

Poprawka 131
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. proponuje, by nazwy i znaki graficzne 
krajowych partii politycznych lub sojuszy 
partii figurowały na kartach do 
głosowania oraz by umieszczano na nich 
również informacje o przynależności 
krajowych partii politycznych lub sojuszy 
partii do europejskich partii politycznych;

Or. en

Poprawka 132
Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zachęca państwa członkowskie do 
ułatwiania udziału europejskich partii 
politycznych, a także ich czołowych 
kandydatów, w kampaniach wyborczych, 
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zwłaszcza w telewizji i innych środkach 
masowego przekazu;

Or. en

Poprawka 133
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa jednocześnie, że w świetle 
zaangażowania Unii Europejskiej na 
rzecz zasady pomocniczości regionalne 
partie polityczne kandydujące w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego powinny 
postępować podobnie oraz że należy 
zachęcać władze regionalne do 
posługiwania się w tym kontekście 
oficjalnie uznanymi językami 
regionalnymi;

Or. en

Poprawka 134
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. postanawia określić wspólny termin, 
przed upływem którego mają zostać 
sporządzone listy wyborcze na szczeblu 
krajowym, wynoszący co najmniej 
dwanaście tygodni przed dniem wyborów, 
co ma na celu zwiększenie równości 
wyboru, gdyż zarówno kandydaci, jak 
i wyborcy w całej Unii dysponować będą 
takim samym czasem na przygotowanie 
się i na refleksję przed głosowaniem;

skreślony
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Or. nl

Poprawka 135
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. postanawia określić wspólny termin, 
przed upływem którego mają zostać 
sporządzone listy wyborcze na szczeblu 
krajowym, wynoszący co najmniej 
dwanaście tygodni przed dniem wyborów, 
co ma na celu zwiększenie równości 
wyboru, gdyż zarówno kandydaci, jak i 
wyborcy w całej Unii dysponować będą 
takim samym czasem na przygotowanie się 
i na refleksję przed głosowaniem;

3. postanawia określić wspólny termin, 
przed upływem którego mają zostać 
sporządzone listy wyborcze, wynoszący co 
najmniej dwanaście tygodni przed dniem 
wyborów, co ma na celu zwiększenie 
równości wyboru, gdyż zarówno 
kandydaci, jak i wyborcy w całej Unii 
dysponować będą takim samym czasem na 
przygotowanie się i na refleksję przed 
głosowaniem;

Or. en

Poprawka 136
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. postanawia określić wspólny termin, 
przed upływem którego mają zostać 
sporządzone listy wyborcze na szczeblu 
krajowym, wynoszący co najmniej 
dwanaście tygodni przed dniem wyborów, 
co ma na celu zwiększenie równości 
wyboru, gdyż zarówno kandydaci, jak i 
wyborcy w całej Unii dysponować będą 
takim samym czasem na przygotowanie się 
i na refleksję przed głosowaniem;

3. postanawia określić wspólny termin, 
przed upływem którego mają zostać 
sporządzone listy wyborcze na szczeblu 
krajowym, wynoszący co najmniej 
dwanaście tygodni przed dniem wyborów, 
co ma na celu zwiększenie równości 
wyboru, gdyż zarówno kandydaci, jak i 
wyborcy w całej Unii dysponować będą 
takim samym czasem na przygotowanie się 
i na refleksję przed głosowaniem; zachęca 
państwa członkowskie do rozważenia 
sposobów zapewnienia większej zbieżności 
przepisów regulujących kampanie 
wyborcze w ramach wyborów do 
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Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 137
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. sugeruje wprowadzenie minimalnych 
standardów przejrzystości i demokracji 
wewnątrzpartyjnej obowiązujących przy 
nominowaniu kandydatów w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego; zaleca 
obowiązek przeprowadzania przez partie 
krajowe demokratycznego wyboru 
kandydatów, którzy wystartują w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego;

Or. de

Poprawka 138
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. proponuje, by państwa członkowskie 
obejmujące regiony, którym przyznano 
uprawnienia ustawodawcze, dokonały 
podziału swojego obszaru wyborczego w 
sposób, który będzie odzwierciedlał ten 
fakt, z myślą o oddaniu politycznej 
rzeczywistości każdego państwa 
członkowskiego;

Or. en
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Poprawka 139
Ernest Maragall, Josep-Maria Terricabras

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. proponuje, by 25 posłów do 
Parlamentu Europejskiego zostało 
wybranych w celu reprezentowania 
okręgu wyborczego obejmującego całe 
terytorium Unii Europejskiej, przy 
założeniu, że sporządzone zostaną 
paneuropejskie listy wyborcze złożone z 
kandydatów pochodzących z co najmniej 
jednej trzeciej państw członkowskich, że 
nie więcej niż 25% kandydatów z każdej 
listy będzie mieszkańcami tego samego 
państwa członkowskiego, oraz że w każdej 
grupie pięciu kandydatów znajdą się 
obywatele pięciu różnych państw 
członkowskich; każdy wyborca będzie 
uprawniony do oddania jednego głosu na 
listę ogólnoeuropejską oprócz głosu 
oddanego na listę krajową lub regionalną; 
zatem uzyskane miejsca przydzielane będą 
bez stosowania progu minimalnego 
zgodnie z metodą Sainte-Laguë; ponadto 
proponuje, żeby na szczeblu UE powstał 
organ wyborczy, którego zadaniem będzie 
koordynacja przeprowadzania wyborów 
z listy ogólnoeuropejskiej oraz weryfikacja 
ich rezultatów;

Or. en

Poprawka 140
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. sugeruje, by w odniesieniu do państw 
członkowskich obejmujących jeden okręg 

skreślony
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wyborczy oraz do poszczególnych okręgów 
wyborczych, w których stosowany jest 
system list obejmujących ponad 26 
mandatów, wprowadzić obowiązkowy próg 
wynoszący 3–5%; uważa, że środek ten ma 
istotne znaczenie dla zabezpieczenia 
prawidłowego funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego, ponieważ 
przyczyni się do uniknięcia dalszej 
fragmentacji;

Or. en

Poprawka 141
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. sugeruje, by w odniesieniu do państw 
członkowskich obejmujących jeden okręg 
wyborczy oraz do poszczególnych okręgów 
wyborczych, w których stosowany jest 
system list obejmujących ponad 26 
mandatów, wprowadzić obowiązkowy próg 
wynoszący 3–5%; uważa, że środek ten ma 
istotne znaczenie dla zabezpieczenia 
prawidłowego funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego, ponieważ 
przyczyni się do uniknięcia dalszej 
fragmentacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 142
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. sugeruje, by w odniesieniu do państw skreślony
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członkowskich obejmujących jeden okręg 
wyborczy oraz do poszczególnych okręgów 
wyborczych, w których stosowany jest 
system list obejmujących ponad 
26 mandatów, wprowadzić obowiązkowy 
próg wynoszący 3–5%; uważa, że środek 
ten ma istotne znaczenie dla 
zabezpieczenia prawidłowego 
funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego, ponieważ przyczyni się do 
uniknięcia dalszej fragmentacji;

Or. nl

Poprawka 143
Arne Gericke, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. sugeruje, by w odniesieniu do państw 
członkowskich obejmujących jeden okręg 
wyborczy oraz do poszczególnych okręgów 
wyborczych, w których stosowany jest 
system list obejmujących ponad 26 
mandatów, wprowadzić obowiązkowy próg 
wynoszący 3–5%; uważa, że środek ten ma 
istotne znaczenie dla zabezpieczenia 
prawidłowego funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego, ponieważ 
przyczyni się do uniknięcia dalszej 
fragmentacji;

skreślony

Or. de

Poprawka 144
Max Andersson

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. sugeruje, by w odniesieniu do państw 
członkowskich obejmujących jeden okręg 
wyborczy oraz do poszczególnych okręgów 
wyborczych, w których stosowany jest 
system list obejmujących ponad 26 
mandatów, wprowadzić obowiązkowy próg 
wynoszący 3–5%; uważa, że środek ten ma 
istotne znaczenie dla zabezpieczenia 
prawidłowego funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego, ponieważ 
przyczyni się do uniknięcia dalszej 
fragmentacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 145
Arne Gericke, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. sugeruje, by w odniesieniu do państw 
członkowskich obejmujących jeden okręg 
wyborczy oraz do poszczególnych okręgów 
wyborczych, w których stosowany jest 
system list obejmujących ponad 26 
mandatów, wprowadzić obowiązkowy próg 
wynoszący 3–5%; uważa, że środek ten ma 
istotne znaczenie dla zabezpieczenia 
prawidłowego funkcjonowania
Parlamentu Europejskiego, ponieważ 
przyczyni się do uniknięcia dalszej 
fragmentacji;

4. sugeruje dalsze znoszenie istniejących 
obowiązkowych progów w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w celu 
równomiernego wspierania równości 
prawa wyborczego i równości szans 
wszystkich obywateli Unii oraz 
wzmocnienia ich bezpośredniej 
reprezentacji demokratycznej zgodnie z 
art. 10 TFUE;

Or. de

Poprawka 146
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. sugeruje, by w odniesieniu do państw 
członkowskich obejmujących jeden okręg 
wyborczy oraz do poszczególnych okręgów 
wyborczych, w których stosowany jest 
system list obejmujących ponad 26 
mandatów, wprowadzić obowiązkowy próg
wynoszący 3–5%; uważa, że środek ten ma 
istotne znaczenie dla zabezpieczenia 
prawidłowego funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego, ponieważ 
przyczyni się do uniknięcia dalszej 
fragmentacji;

4. sugeruje, by tam, gdzie wprowadza się
próg na poziomie krajowym, nie 
przekraczał on 3% oddanych głosów;

Or. en

Poprawka 147
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. sugeruje, by w odniesieniu do państw 
członkowskich obejmujących jeden okręg 
wyborczy oraz do poszczególnych 
okręgów wyborczych, w których 
stosowany jest system list obejmujących 
ponad 26 mandatów, wprowadzić 
obowiązkowy próg wynoszący 3–5%;
uważa, że środek ten ma istotne znaczenie 
dla zabezpieczenia prawidłowego 
funkcjonowania Parlamentu 
Europejskiego, ponieważ przyczyni się do 
uniknięcia dalszej fragmentacji;

4. uważa, że ważne jest, aby skład 
Parlamentu Europejskiego odzwierciedlał 
różnorodność poglądów politycznych w 
UE; w związku z tym zachęca państwa 
członkowskie do dołożenia starań w celu 
dopilnowania, by w zakresie, w jakim jest 
to możliwe, ich systemy wyborcze 
odzwierciedlały tę różnorodność, a także, 
by reprezentowane były mniejsze siły 
polityczne; potwierdza, że w rzeczywistości 
nie ma politycznej ani prawnej potrzeby 
wykraczania poza wiążące zasady 
określone w akcie wyborczym, który 
umożliwia państwom członkowskim, nie 
zobowiązując ich przy tym do tego, 
wprowadzanie za pomocą krajowych 
ordynacji wyborczych progów 
wynoszących 3–5% w przypadku państw 
członkowskich obejmujących jeden okręg 
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wyborczy oraz w przypadku
poszczególnych okręgów wyborczych, w 
których stosowany jest system list;
potwierdza gotowość Parlamentu 
Europejskiego do ponownego 
rozpatrzenia swojego stanowiska w razie 
zaistnienia pilnej potrzeby podjęcia 
działań na poziomie europejskim w celu 
zagwarantowania funkcjonowania 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 148
Arne Gericke, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla szczególne znaczenie 
europejskich grup politycznych 
umożliwiających skuteczną współpracę 
partii krajowych niezależnie od wielkości, 
która już dziś się sprawdza, a potwierdzają 
to przykłady dużych grup politycznych 
skupiających od 40 do ponad 50 partii 
krajowych;

Or. de

Poprawka 149
Max Andersson, Sven Giegold

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. sugeruje, by okręgi wyborcze 
określane przez państwa członkowskie 
obejmowały co najmniej 10% ogólnej 
liczby mandatów przyznanych 
poszczególnym państwom oraz by w 
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odniesieniu do okręgów obejmujących 
mniej niż 26 mandatów utworzono na 
poziomie krajowym mechanizm 
dostosowania mandatów w celu 
zagwarantowania proporcjonalności 
systemu głosowania;

Or. en

Poprawka 150
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje, by wybory we wszystkich 
państwach członkowskich kończyły się w 
niedzielę wyborów europejskich o godz. 
21.00 czasu środkowoeuropejskiego, 
dzięki czemu zapewnione zostanie 
właściwe wykonanie art. 10 ust. 2 aktu 
wyborczego, a tym samym zmniejszone 
zostanie prawdopodobieństwo wpływu na 
wyniki wyborów w związku z podawaniem 
do wiadomości publicznej wyników 
wyborów w niektórych państwach 
członkowskich, podczas gdy głosowanie 
nie zostało jeszcze zakończone we 
wszystkich państwach członkowskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 151
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje, by wybory we wszystkich 
państwach członkowskich kończyły się 
w niedzielę wyborów europejskich 

5. pomimo tego, że państwa członkowskie 
mogą dowolnie określać, w którym(-ych) 
dniu(-ach) okresu wyborczego odbędą się 
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o godz. 21.00 czasu 
środkowoeuropejskiego, dzięki czemu 
zapewnione zostanie właściwe wykonanie 
art. 10 ust. 2 aktu wyborczego, a tym 
samym zmniejszone zostanie 
prawdopodobieństwo wpływu na wyniki 
wyborów w związku z podawaniem do 
wiadomości publicznej wyników wyborów 
w niektórych państwach członkowskich, 
podczas gdy głosowanie nie zostało jeszcze 
zakończone we wszystkich państwach 
członkowskich;

wybory, proponuje, by wybory we 
wszystkich państwach członkowskich 
kończyły się w niedzielę wyborów 
europejskich o godz. 21.00 czasu 
środkowoeuropejskiego, dzięki czemu 
zapewnione zostanie właściwe wykonanie 
art. 10 ust. 2 aktu wyborczego, a tym 
samym zmniejszone zostanie 
prawdopodobieństwo wpływu na wyniki 
wyborów w związku z podawaniem do 
wiadomości publicznej wyników wyborów 
w niektórych państwach członkowskich, 
podczas gdy głosowanie nie zostało jeszcze 
zakończone we wszystkich państwach 
członkowskich; postuluje, by zakaz
wczesnego ogłaszania wyników wyborów 
pozostał w mocy we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. nl

Poprawka 152
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje, by wybory we wszystkich 
państwach członkowskich kończyły się w 
niedzielę wyborów europejskich o godz. 
21.00 czasu środkowoeuropejskiego, dzięki 
czemu zapewnione zostanie właściwe 
wykonanie art. 10 ust. 2 aktu wyborczego, a 
tym samym zmniejszone zostanie 
prawdopodobieństwo wpływu na wyniki 
wyborów w związku z podawaniem do 
wiadomości publicznej wyników wyborów 
w niektórych państwach członkowskich, 
podczas gdy głosowanie nie zostało jeszcze 
zakończone we wszystkich państwach 
członkowskich;

5. proponuje, by lokale wyborcze we 
wszystkich państwach członkowskich
zamykane były w niedzielę wyborów 
europejskich o godz. 21.00 czasu 
środkowoeuropejskiego, dzięki czemu 
zapewnione zostanie właściwe wykonanie 
art. 10 ust. 2 aktu wyborczego, a tym 
samym zmniejszone zostanie 
prawdopodobieństwo wpływu na wyniki 
wyborów w związku z podawaniem do 
wiadomości publicznej wyników wyborów 
w niektórych państwach członkowskich, 
podczas gdy głosowanie nie zostało jeszcze 
zakończone we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 153
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje, by wybory we wszystkich 
państwach członkowskich kończyły się w 
niedzielę wyborów europejskich o godz.
21.00 czasu środkowoeuropejskiego, dzięki 
czemu zapewnione zostanie właściwe 
wykonanie art. 10 ust. 2 aktu wyborczego, 
a tym samym zmniejszone zostanie 
prawdopodobieństwo wpływu na wyniki 
wyborów w związku z podawaniem do 
wiadomości publicznej wyników wyborów 
w niektórych państwach członkowskich, 
podczas gdy głosowanie nie zostało jeszcze 
zakończone we wszystkich państwach 
członkowskich;

5. proponuje, by wybory we wszystkich 
państwach członkowskich kończyły się w 
niedzielę wyborów europejskich o godz.
20.00 czasu środkowoeuropejskiego, dzięki 
czemu zapewnione zostanie właściwe 
wykonanie art. 10 ust. 2 aktu wyborczego, 
a tym samym zmniejszone zostanie 
prawdopodobieństwo wpływu na wyniki 
wyborów w związku z podawaniem do 
wiadomości publicznej wyników wyborów 
w niektórych państwach członkowskich, 
podczas gdy głosowanie nie zostało jeszcze 
zakończone we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 154
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. proponuje, by wybory we wszystkich 
państwach członkowskich kończyły się w 
niedzielę wyborów europejskich o godz.
21.00 czasu środkowoeuropejskiego, dzięki 
czemu zapewnione zostanie właściwe 
wykonanie art. 10 ust. 2 aktu wyborczego, 
a tym samym zmniejszone zostanie 
prawdopodobieństwo wpływu na wyniki 
wyborów w związku z podawaniem do 
wiadomości publicznej wyników wyborów 
w niektórych państwach członkowskich, 
podczas gdy głosowanie nie zostało jeszcze 

5. proponuje, by wybory we wszystkich 
państwach członkowskich kończyły się w 
niedzielę wyborów europejskich o godz.
23.00 czasu środkowoeuropejskiego, dzięki 
czemu zapewnione zostanie właściwe 
wykonanie art. 10 ust. 2 aktu wyborczego, 
a tym samym zmniejszone zostanie 
prawdopodobieństwo wpływu na wyniki 
wyborów w związku z podawaniem do 
wiadomości publicznej wyników wyborów 
w niektórych państwach członkowskich, 
podczas gdy głosowanie nie zostało jeszcze 
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zakończone we wszystkich państwach 
członkowskich;

zakończone we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 155
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. postanawia określić wspólny termin 
wyznaczania głównych kandydatów przez 
europejskie partie polityczne na okres 12 
tygodni przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego; uważa, że proces 
wyznaczania głównych kandydatów jest 
istotnym aspektem kampanii wyborczych 
w związku z pośrednim związkiem między 
wynikami w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego a wyborem 
przewodniczącego Komisji zgodnie z 
postanowieniami Traktatu z Lizbony;

skreślony

Or. en

Poprawka 156
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. postanawia określić wspólny termin 
wyznaczania głównych kandydatów przez 
europejskie partie polityczne na okres 
12 tygodni przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego; uważa, że proces 
wyznaczania głównych kandydatów jest 
istotnym aspektem kampanii wyborczych 
w związku z pośrednim związkiem między 
wynikami w wyborach do Parlamentu 

skreślony
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Europejskiego a wyborem 
przewodniczącego Komisji zgodnie 
z postanowieniami Traktatu z Lizbony;

Or. nl

Poprawka 157
Rainer Wieland, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. postanawia określić wspólny termin 
wyznaczania głównych kandydatów przez 
europejskie partie polityczne na okres 12 
tygodni przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego; uważa, że proces 
wyznaczania głównych kandydatów jest 
istotnym aspektem kampanii wyborczych 
w związku z pośrednim związkiem między 
wynikami w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego a wyborem 
przewodniczącego Komisji zgodnie z 
postanowieniami Traktatu z Lizbony;

skreślony

Or. de

Poprawka 158
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. postanawia określić wspólny termin 
wyznaczania głównych kandydatów przez
europejskie partie polityczne na okres 12 
tygodni przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego; uważa, że proces 
wyznaczania głównych kandydatów jest 
istotnym aspektem kampanii wyborczych 
w związku z pośrednim związkiem między 

6. sugeruje, by tylko europejskie partie 
polityczne i europejscy kandydaci, którzy 
zarejestrowali ponadnarodową listę dla 
ogólnounijnego okręgu wyborczego, 
wyznaczali kandydatów na stanowisko
przewodniczącego Komisji, a także, by 
kandydaci ci umieszczani byli na 
pierwszym miejscu na odpowiedniej liście;
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wynikami w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego a wyborem
przewodniczącego Komisji zgodnie z 
postanowieniami Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 159
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. postanawia określić wspólny termin 
wyznaczania głównych kandydatów przez 
europejskie partie polityczne na okres 12 
tygodni przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego; uważa, że proces 
wyznaczania głównych kandydatów jest 
istotnym aspektem kampanii wyborczych 
w związku z pośrednim związkiem między 
wynikami w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego a wyborem 
przewodniczącego Komisji zgodnie z 
postanowieniami Traktatu z Lizbony;

6. postanawia określić wspólny termin 
wyznaczania głównych kandydatów przez 
europejskie partie polityczne na okres 12 
tygodni przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, tak aby umożliwić 
zaprezentowanie ich programów 
wyborczych, organizację debat z udziałem 
kandydatów oraz przeprowadzenie 
ogólnounijnych kampanii wyborczych;
uważa, że proces wyznaczania głównych 
kandydatów jest istotnym aspektem 
kampanii wyborczych w związku z 
pośrednim związkiem między wynikami w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego a 
wyborem przewodniczącego Komisji 
zgodnie z postanowieniami Traktatu z 
Lizbony;

Or. en

Poprawka 160
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. postanawia określić wspólny 
ośmiotygodniowy termin sporządzenia 
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spisu wyborców oraz sześciotygodniowy 
okres na wymianę informacji o 
obywatelach Unii posiadających podwójne 
obywatelstwo i o obywatelach Unii 
zamieszkałych w innym państwie 
członkowskim, które to informacje 
dostarczone mają zostać do jednego 
organu krajowego odpowiedzialnego za 
spis wyborców; 

Or. en

Poprawka 161
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa za istotne, by partie polityczne 
na wszystkich szczeblach przyjęły 
demokratyczne i przejrzyste procedury 
wyboru kandydatów, którzy staną do 
wyborów do Parlamentu Europejskiego 
oraz którzy będą konkurować o 
stanowisko przewodniczącego Komisji;

Or. en

Poprawka 162
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wskazuje na pośredni związek 
wyników wyborów do Parlamentu 
Europejskiego i wyboru przewodniczącego 
Komisji, zgodnie z zapisem w Traktacie z 
Lizbony; proponuje w związku z tym, by 
nowo wybrany Parlament wyraził w 
drodze głosowania na posiedzeniu 
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plenarnym swoją preferencję co do 
kandydata na stanowisko 
przewodniczącego Komisji;

Or. en

Poprawka 163
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że należy uwydatnić uczciwość 
wyborów poprzez ograniczenie wydatków 
na kampanię wyborczą do rozsądnej 
kwoty, która umożliwia odpowiednie 
zaprezentowanie partii politycznych, 
kandydatów i ich programów wyborczych;

Or. en

Poprawka 164
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. proponuje, by każdy wyborca był 
uprawniony do oddania jednego głosu na 
listę ogólnoeuropejską oraz jednego 
dodatkowego głosu na listę krajową lub 
regionalną;

Or. en

Poprawka 165
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje, by obywatele Unii 
mieszkający w państwie trzecim otrzymali 
prawo oddania głosu w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego; uważa, że 
dzięki temu wszyscy obywatele Unii będą 
mieć takie samo prawo głosowania w 
wyborach europejskich na tych samych 
warunkach, bez względu na miejsce 
zamieszkania lub obywatelstwo;

skreślony

Or. en

Poprawka 166
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje, by obywatele Unii 
mieszkający w państwie trzecim otrzymali 
prawo oddania głosu w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego; uważa, że 
dzięki temu wszyscy obywatele Unii będą 
mieć takie samo prawo głosowania w 
wyborach europejskich na tych samych 
warunkach, bez względu na miejsce 
zamieszkania lub obywatelstwo;

skreślony

Or. nl

Poprawka 167
Esther de Lange, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje, by obywatele Unii 
mieszkający w państwie trzecim otrzymali 
prawo oddania głosu w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego; uważa, że 
dzięki temu wszyscy obywatele Unii będą 
mieć takie samo prawo głosowania 
w wyborach europejskich na tych samych 
warunkach, bez względu na miejsce 
zamieszkania lub obywatelstwo;

7. proponuje, by obywatele Unii 
mieszkający w państwie trzecim otrzymali 
prawo oddania głosu w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego; uważa, że 
dzięki temu wszyscy obywatele Unii będą 
mieć takie samo prawo głosowania 
w wyborach europejskich na tych samych 
warunkach, bez względu na miejsce 
zamieszkania lub obywatelstwo; wzywa 
jednak państwa członkowskie do lepszego 
skoordynowania systemów 
administracyjnych, aby uniemożliwić 
wyborcom dwukrotne głosowanie 
w dwóch różnych państwach 
członkowskich;

Or. nl

Poprawka 168
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. proponuje, by obywatele Unii 
mieszkający w państwie trzecim otrzymali 
prawo oddania głosu w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego; uważa, że 
dzięki temu wszyscy obywatele Unii będą 
mieć takie samo prawo głosowania w 
wyborach europejskich na tych samych 
warunkach, bez względu na miejsce 
zamieszkania lub obywatelstwo;

7. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 169
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
zachęcania w obrębie swoich społeczeństw 
do uczestnictwa obywatelskiego poprzez 
rozszerzenie prawa głosowania na 
wszystkie osoby legalnie przebywające na 
terenie danego państwa; 

Or. en

Poprawka 170
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia, zgodnie z art. 14 aktu 
wyborczego, wspólnego zbioru przepisów 
w celu dopilnowania, by żaden 
posiadający podwójne obywatelstwo 
państw członkowskich UE obywatel Unii 
nie mógł głosować więcej niż raz w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 171
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 

skreślony
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lat w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 172
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 
lat w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 173
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 
lat w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 174
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski



AM\1071364PL.doc 87/106 PE565.204v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 
lat w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 175
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 
16 lat w celu dalszego zwiększenia 
równości wyboru wśród obywateli Unii;

skreślony

Or. nl

Poprawka 176
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 
lat w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

skreślony
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Or. en

Poprawka 177
Rainer Wieland, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 
lat w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

skreślony

Or. de

Poprawka 178
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 
lat w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

8. postanawia ustalić wiek 16 lat jako 
minimalny wiek uprawniający do 
głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w celu dalszego 
zwiększenia równości wyboru wśród 
obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 179
Esther de Lange, Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 lat 
w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zachęcenia do ujednolicenia minimalnego 
wieku wyborców i ustalenia go na 
poziomie 16 lat w celu dalszego 
zwiększenia równości wyboru wśród 
obywateli Unii;

Or. nl

Poprawka 180
Claudia Tapardel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 lat 
w celu dalszego zwiększenia równości 
wyboru wśród obywateli Unii;

8. jako dalszy krok zaleca państwom 
członkowskim rozważenie sposobów 
zharmonizowania minimalnego wieku 
wyborców i ustalenia go na poziomie 16 
lat, z uwzględnieniem systemów 
konstytucyjnych i prawnych państw 
członkowskich, w celu dalszego 
zwiększenia równości wyboru wśród 
obywateli Unii;

Or. en

Poprawka 181
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zaleca, by państwa członkowskie 
rozważyły sposoby upowszechnienia 
systemu list preferencyjnych w celu 
zwiększenia odpowiedzialności i 
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legitymacji demokratycznej;

Or. en

Poprawka 182
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. proponuje, by minimalny wiek 
nabywania czynnego i biernego prawa 
wyborczego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego został ujednolicony w celu 
dalszego zwiększenia równości wyboru 
wśród obywateli Unii; 

Or. en

Poprawka 183
Arne Gericke

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zaleca stworzenie państwom 
członkowskim możliwości wprowadzenia 
prorodzinnego prawa wyborczego 
zgodnego z koncepcją Paula Demeny'ego 
(ang. Demeny voting) i z zadowoleniem 
przyjmuje pozytywne debaty na ten temat 
prowadzone w licznych państwach 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 184
Viviane Reding
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zaleca państwom członkowskim, by 
rozważyły sposoby objęcia wyborów do 
Parlamentu Europejskiego obowiązkiem 
wyborczym, tak aby zwiększyć frekwencję 
wyborczą i tym samym legitymację 
demokratyczną;

Or. en

Poprawka 185
Rainer Wieland

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w 
celu ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

skreślony

Or. de

Poprawka 186
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego 
w celu ułatwienia głosowania osobom 

skreślony
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o ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

Or. nl

Poprawka 187
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się;

Or. pl

Poprawka 188
Max Andersson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w 
celu ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego w celu ułatwienia 
głosowania osobom o ograniczonej 
możliwości poruszania się oraz osobom 
mieszkającym za granicą;

Or. en

Poprawka 189
György Schöpflin
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym w państwie 
członkowskim, które nie jest państwem ich 
obywatelstwa, lub w państwie trzecim;

Or. en

Poprawka 190
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu
zwiększenia udziału w głosowaniu i
ułatwienia głosowania wszystkim 
obywatelom, zwłaszcza osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

Or. en

Poprawka 191
Claudia Tapardel

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą, 
przy zastrzeżeniu, że należy przyjąć 
niezbędne środki w celu zapobiegania 
wszelkim możliwym oszustwom w 
korzystaniu z tych form głosowania;

Or. en

Poprawka 192
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą;

9. zachęca państwa członkowskie do 
stosowania głosowania 
korespondencyjnego, głosowania 
elektronicznego oraz internetowego w celu 
ułatwienia głosowania osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
oraz osobom mieszkającym za granicą i 
apeluje o utworzenie obywatelstwa 
cyfrowego;

Or. es

Poprawka 193
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)



AM\1071364PL.doc 95/106 PE565.204v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca państwa członkowskie do 
ułatwiania rozpoznawania przez obywateli 
posłów do Parlamentu Europejskiego, 
którzy ich reprezentują, co sprzyjać będzie 
zdolności obywateli do demokratycznego 
monitorowania działań tych posłów, a co 
osiągnąć można poprzez opowiedzenie się
albo za jednym europejskim okręgiem 
wyborczym, albo takim wyznaczeniem 
granic okręgu wyborczego, które 
rzeczywiście odpowiada realiom ludzkim, 
historycznym, geograficznym i 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 194
Max Andersson

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaleca państwom członkowskim wielką 
ostrożność w korzystaniu z głosowania 
drogą elektroniczną oraz proponuje, by w 
sytuacji, gdy dane państwo członkowskie 
zamierza przeprowadzić wybory do 
Parlamentu Europejskiego z 
wykorzystaniem internetowego systemu 
głosowania, system ten musiał być 
zorganizowany w taki sposób, by zapewnić 
nie tylko zachowanie poufności 
głosowania, ale również możliwość 
niezależnej weryfikacji prawdziwości 
wyników;  

Or. en

Poprawka 195
Gerolf Annemans
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa zaangażowane instytucje do 
dokonania przeglądu porozumienia 
ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją 
Europejską z myślą o dostosowaniu 
przepisów mających zastosowanie do 
komisarzy kandydujących w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, tak aby nie 
odbywało się to ze szkodą dla 
instytucjonalnej skuteczności Komisji 
w okresie wyborów, a jednocześnie aby nie 
dopuścić do niewłaściwego wykorzystania 
zasobów instytucjonalnych;

skreślony

Or. nl

Poprawka 196
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. postanawia dać Parlamentowi prawo 
ustalenia, po konsultacji z Radą, okresu 
wyborczego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego;

skreślony

Or. en

Poprawka 197
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. postanawia dać Parlamentowi prawo 
ustalenia, po konsultacji z Radą, okresu 
wyborczego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego;

skreślony

Or. nl

Poprawka 198
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. postanawia dać Parlamentowi prawo 
ustalenia, po konsultacji z Radą, okresu 
wyborczego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego;

skreślony

Or. pl

Poprawka 199
Rainer Wieland, David McAllister

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. postanawia dać Parlamentowi prawo 
ustalenia, po konsultacji z Radą, okresu 
wyborczego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego;

11. postanawia dać Parlamentowi prawo 
ustalenia, po konsultacji z Radą, okresu 
wyborczego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, który kończyłby się zawsze 
w drugą niedzielę maja;

Or. de

Poprawka 200
Rainer Wieland
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. proponuje przegląd dotychczasowego 
podziału mandatów w Parlamencie 
Europejskim w celu opracowania 
wiarygodnego sposobu obliczania liczby 
mandatów przysługujących każdemu 
państwu członkowskiemu;

Or. de

Poprawka 201
Andrej Plenković

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia odpowiednich ram prawnych 
zapewniających najwyższe standardy 
dotyczące informacyjnego, uczciwego i 
obiektywnego nagłaśniania informacji o 
wyborach w czasie kampanii wyborczych, 
zwłaszcza nagłaśniania przez nadawców 
publicznych; uważa, że ma to istotne 
znaczenie dla umożliwienia europejskim 
obywatelom podejmowania świadomych 
wyborów dotyczących konkurencyjnych 
programów politycznych; uznaje 
znaczenie, jakie instrumenty 
samoregulacji, takie jak kodeksy 
postępowania, mają w dążeniu do 
osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 202
Max Andersson
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. twierdzi również, że posłowie do 
Parlamentu Europejskiego powinni mieć 
możliwość wyznaczenia tymczasowego 
zastępcy, który przejmie ich prawa i 
obowiązki w przypadku wyznaczenia 
danego posła do PE na stanowisko w 
rządzie krajowym, przejścia na urlop 
rodzicielski lub na dłuższy urlop ze 
względów zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 203
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

skreślony

Or. nl

Poprawka 204
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 

skreślony
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Parlamentu Europejskiego;

Or. pl

Poprawka 205
Mercedes Bresso

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków, takich jak np. 
wprowadzenie zasad zapewniających 
równość płci, we wszystkich aspektach 
wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 206
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. podkreśla znaczenie zwiększenia 
udziału kobiet w podejmowaniu decyzji 
politycznych; dlatego też wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
mających na celu zagwarantowanie 
parytetu płci we wszystkich aspektach 
wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 207
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. apeluje do państw członkowskich i 
instytucji europejskich o przyjęcie
środków mających na celu promowanie 
demokracji parytetowej w Unii poprzez
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

Or. es

Poprawka 208
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie większej reprezentacji 
kobiet oraz mniejszości etnicznych, 
językowych i innych we wszystkich 
aspektach wyborów do Parlamentu 
Europejskiego; w celu doprowadzenia do 
równej reprezentacji mężczyzn i kobiet w 
przydziale mandatów proponuje, by w
przypadku okręgów wyborczych 
stosujących system list różnica między 
liczbą kandydatów płci żeńskiej i męskiej 
na każdej liście nie była większa niż jeden, 
oraz by na każdej liście i na każdej pozycji 
figurowali naprzemiennie kandydaci 
różnej płci;

Or. en

Poprawka 209
Claudia Tapardel
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia wszelkich środków mających na 
celu propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, a w 
szczególności w procedurze mianowania 
komisarzy; wzywa państwa członkowskie 
do proponowania co najmniej dwóch 
kandydatów na stanowisko komisarza, z 
których jeden jest kobietą;

Or. en

Poprawka 210
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

12. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia środków mających na celu 
propagowanie równowagi płci we 
wszystkich aspektach wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, w 
szczególności z myślą o osiągnięciu, w 
stosownych przypadkach, minimalnego 
poziomu 40% mniej licznie 
reprezentowanej płci w rozdziale 
mandatów w każdym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 211
Iratxe García Pérez
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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Maria Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do utworzenia zachęt 
dla państw członkowskich w celu 
doprowadzenia do bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet i 
mężczyzn w Parlamencie Europejskim, a 
także podkreśla znaczenie zachowania 
równowagi płci na listach wyborczych, na 
których pierwsze miejsca powinny być 
zajmowane naprzemiennie przez kobiety i 
mężczyzn; podkreśla znaczenie kwot dla 
zwiększenia udziału kobiet w 
podejmowaniu decyzji politycznych;

Or. en

Poprawka 212
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do państw członkowskich i 
instytucji europejskich o przyjęcie 
środków w celu wspierania obecności 
mniejszości we wszystkich organach 
przedstawicielskich;

Or. es

Poprawka 213
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że pożądane jest ustanowienie 
europejskiego organu wyborczego, 
któremu można by powierzyć zadanie 
centralizacji informacji w sprawie 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
nadzorowania przebiegu wyborów oraz 
ułatwiania wymiany informacji między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 214
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. określa, że sprawowanie mandatu 
posła do Parlamentu Europejskiego 
powinno być również niepołączalne z 
mandatem posła do parlamentu 
regionalnego lub zgromadzenia 
posiadającego uprawnienia 
ustawodawcze;

Or. en

Poprawka 215
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa do umocnienia standardów 
służących możliwości nieskrępowanej 
rywalizacji politycznej, w szczególności 
poprzez zadbanie o pluralizm w sferze 
mediów i neutralność administracji 
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publicznej wszystkich szczebli wobec 
procesu wyborczego;

Or. pl

Poprawka 216
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca państwa członkowskie do 
propagowania dalszego rozwoju 
europejskiego prawa wyborczego poprzez 
otwarcie możliwości oddzielenia prawa do 
głosowania od unijnego obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 217
Cristian Dan Preda

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. przypomina, że pomimo zaleceń 
Komisji państwom członkowskim 
wielokrotnie nie udawało się osiągnąć 
porozumienia co do wspólnego dnia 
głosowania;  zachęca państwa 
członkowskie do podejmowania działań 
mających na celu osiągnięcie 
porozumienia w tej kwestii;

Or. en

Poprawka 218
Gerolf Annemans

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. przekazuje Radzie załączony projekt 
zmiany Aktu dotyczącego wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich;

skreślony

Or. nl


