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28. 4. 2010 A7-0115/5 

Pozměňovací návrh  5 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění J 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že závěry schůze 

Evropské rady konané ve dnech 11. a 12. 

prosince 2008 již stanovily přijetí 

přechodných opatření, jejichž cílem by 

bylo umožnit příchod dalších poslanců 

během současného volebního období, a že 

závěry schůze Evropské rady konané ve 

dnech 18. a 19. června 2009 určily 

podmínky, za nichž dojde k dočasnému 

zvýšení počtu poslanců v Evropském 

parlamentu, 

J. vzhledem k tomu, že závěry schůze 

Evropské rady konané ve dnech 11. a 12. 

prosince 2008 již stanovily přijetí 

přechodných opatření, jejichž cílem by 

bylo umožnit příchod dalších poslanců 

během současného volebního období, a že 

závěry schůze Evropské rady konané ve 

dnech 18. a 19. června 2009 obsahovaly 

návrhy upravující dočasné zvýšení počtu 

poslanců v Evropském parlamentu, 

Or. en 
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28. 4. 2010 A7-0115/6 

Pozměňovací návrh  6 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění J a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ja. vzhledem k tomu, že Evropská rada 

navrhuje tři možnosti výběru 18 dalších 

poslanců Evropského parlamentu, a to: 

 a) konáním ad hoc doplňovacích voleb; 

 b) přepočítáním výsledků hlasování 

z června 2009; 

 c) jmenováním poslanců z řad poslanců 

vnitrostátních parlamentů; 

 a vzhledem k tomu, že by jmenování 

poslanců vnitrostátních parlamentů 

porušilo základní rys Evropského 

parlamentu, a sice že všichni jeho 

poslanci jsou voleni ve všeobecných 

a přímých volbách svobodným a tajným 

hlasováním, 

Or. en 
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28. 4. 2010 A7-0115/7 

Pozměňovací návrh  7 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění K a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ka. vzhledem k tomu, že jednou 

z nejdůležitějších ústavních změn, které 

přináší Lisabonská smlouva, je zřízení 

Konventu jako klíčové součásti běžného 

postupu revize Smluv, 

Or. en 
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28. 4. 2010 A7-0115/8 

Pozměňovací návrh  8 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění K b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Kb. vzhledem k tomu, že předseda 

Evropské rady je povinen svolat Konvent 

k přezkumu návrhů na změnu Smluv a že 

Konvent musí na základě konsensu 

přijmout doporučení pro mezivládní 

konferenci, 

Or. en 
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28. 4. 2010 A7-0115/9 

Pozměňovací návrh  9 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění K c (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Kc. vzhledem k tomu, že by bylo 

neobvyklé, kdyby se Parlament vzdal své 

první příležitosti k výkonu svého nového 

ústavního práva trvat na systematickém 

svolávání Konventu jakožto běžné 

součásti řádného postupu pro přijímání 

změn, 

Or. en 



 

AM\814685CS.doc  PE439.774v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28. 4. 2010 A7-0115/10 

Pozměňovací návrh  10 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění K d (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Kd. vzhledem k tomu, že poslanci 

vnitrostátních parlamentů byli zvoleni se 

specifickým mandátem, který je odlišný od 

mandátu poslance Evropského 

parlamentu, a to podle nejednotných 

volebních postupů a v různé době, 

 

Or. en 
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28. 4. 2010 A7-0115/11 

Pozměňovací návrh  11 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 vznáší důležité otázky týkající se 

demokratické legitimity Evropského 

parlamentu; 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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28. 4. 2010 A7-0115/12 

Pozměňovací návrh  12 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 3 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. uděluje však svůj souhlas se svoláním 

mezivládní konference s tím, že se tato 

konference musí zaměřit pouze na 

konkrétní téma, jímž je přijetí opatření 

týkajících se složení Evropského 

parlamentu po zbývající část volebního 

období 2009–2014, a také s tím, že tato 

přechodná opatření mají mimořádný 

charakter související se zvláštními 

okolnostmi ratifikace Lisabonské smlouvy 

a že by v žádném případě neměla vytvářet 

precedens pro budoucnost; 

3. vyslovuje proto svůj nesouhlas se 

svoláním mezivládní konference, pokud jí 

nebude předcházet svolání Konventu, 

který posoudí zejména návrh Evropské 

rady umožnit jmenování poslanců 

vnitrostátních parlamentů poslanci 

Evropského parlamentu po zbývající část 

volebního období 2009–2014; 

Or. en 



 

AM\814685CS.doc  PE439.774v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28. 4. 2010 A7-0115/13 

Pozměňovací návrh  13 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
za skupinu Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby 

podporovaly dlouhodobé primární právo 

Evropské unie, podle něhož jsou poslanci 

Evropského parlamentu voleni ve 

všeobecných a přímých volbách 

svobodným a tajným hlasováním; 

Or. en 
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28. 4. 2010 A7-0115/14 

Pozměňovací návrh  14 
Andrew Duff 
za skupinu ALDE 

Søren Bo Søndergaard 
za skupinu GUE/NGL 

 

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 5 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že také při jmenování 

pozorovatelů by měla být do nejvyšší 

možné míry uplatněna ustanovení 

v duchu aktu z roku 1976 a že v případě 

nepřeklenutelných technických nebo 

politických problémů je přesto přípustná 

nepřímá volba prostřednictvím 

vnitrostátních parlamentů; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


