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Pozměňovací návrh  1 
Íñigo Méndez de Vigo 
za skupinu PPE 

Ramón Jáuregui Atondo 
za skupinu S&D 

Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0115/2010 
Íñigo Méndez de Vigo 
Revize Smluv – Přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu 

17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE) 

Návrh usnesení 
Bod 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. domnívá se, že změna protokolu č. 36 

požadovaná Evropskou radou přímo 

vyplývá z nových ustanovení Lisabonské 

smlouvy a představuje vhodné řešení, které 

všem členským státům, jež získaly další 

křesla, umožní jmenovat příslušné 

poslance; souhlasí, že by pro zbytek 

volebního období 2009-2014 mělo být do 

Evropského parlamentu zvoleno 18 dalších 

poslanců; trvá však na tom, aby všichni 

zaujali svá místa v Parlamentu ve stejnou 

dobu ve snaze nenarušit rovnováhu 

národnostního zastoupení ve sněmovně; 

naléhá na členské státy, aby co nejdříve 

a pragmaticky dokončily volební proces; 

1. domnívá se, že navrhovaná změna 

protokolu č. 36 požadovaná Evropskou 

radou přímo vyplývá z nových ustanovení 

Lisabonské smlouvy, a představuje proto 

přechodné řešení, které všem členským 

státům, jež získaly další křesla, umožní 

jmenovat příslušné poslance; souhlasí, že 

by pro zbytek volebního období 2009-2014 

mělo být do Evropského parlamentu 

zvoleno 18 dalších poslanců; trvá však na 

tom, aby všichni zaujali svá místa 

v Parlamentu ve stejnou dobu ve snaze 

nenarušit rovnováhu národnostního 

zastoupení ve sněmovně; naléhá na členské 

státy, aby co nejdříve a pragmaticky 

dokončily volební proces; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 
Íñigo Méndez de Vigo 
za skupinu PPE 

Ramón Jáuregui Atondo 
za skupinu S&D 

Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0115/2010 
Íñigo Méndez de Vigo 
Revize Smluv – Přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu 

17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE) 

Návrh usnesení 
Bod 7 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje dále, že v jakémkoli novém 

rozhodnutí o složení Evropského 

parlamentu budou muset být zohledněna 

případná přistoupení, k nimž dojde 

v mezidobí, a tudíž stanoven počet křesel 

přidělených novým členským státům; 

7. oznamuje Evropské radě, že v brzké 

době vypracuje návrhy, jimiž se stanoví 

nezbytná ustanovení pro volbu poslanců 

Evropského parlamentu prostřednictvím 

přímých všeobecných voleb, a to 

jednotným postupem ve všech členských 

státech a v souladu se zásadami, jež sdílí 

všechny členské státy, a že Parlament 

zahájí tuto volební reformu podle čl. 48 

odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a článku 

223 Smlouvy o fungování Evropské unie; 

trvá dále na tom, aby byl svolán Konvent 

věnovaný otázce reformy Evropského 

parlamentu s cílem připravit revizi Smluv; 

Or. en 

 

 


