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7. 3. 2012 A7-0027/4 

Pozměňovací návrh  4 

Anneli Jäätteenmäki a další 

 

Zpráva A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Návrh změny aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách 

2009/2134(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

V. Parlament v minulosti rozhodl, že zváží 

možnost volit některé poslance EP 

na základě celoevropských kandidátních 

listin s ohledem na skutečnost, že by tento 

postup dodal předvolebním kampaním 

skutečně evropský rozměr, zejména pokud 

by ústřední úlohu měly politické strany 

na evropské úrovni; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/5 

Pozměňovací návrh  5 

Anneli Jäätteenmäki a další 

 

Zpráva A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Návrh změny aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách 

2009/2134(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění W 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

W. v případě zavedení celoevropských 

kandidátních listin musí nejvyšším 

principem zůstat zásada rovnosti volby 

a status poslanců Parlamentu by neměl 

být ovlivněn způsobem jejich zvolení, 

tj. na základě celoevropských, 

vnitrostátních či regionálních 

kandidátních listin; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/6 

Pozměňovací návrh  6 

Anneli Jäätteenmäki a další 

 

Zpráva A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Návrh změny aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách 

2009/2134(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. navrhuje, aby 25 poslanců EP bylo 

zvoleno jedním volebním obvodem 

tvořeným celým územím Evropské unie; 

celoevropské listiny, které by se skládaly 

z kandidátů vybraných alespoň třetinou 

členských států, mohou zajistit náležité 

zastoupení žen a mužů; každý volič by 

mohl kromě svého hlasu pro vnitrostátní 

nebo regionální volební listinu moci také 

disponovat jedním hlasem pro 

celoevropskou listinu: mandáty budou 

přiděleny podle D'Hondtovy metody bez 

uplatnění minimálního prahu; dále 

navrhuje, aby na úrovni EU byl vytvořen 

volební orgán s cílem řídit průběh voleb, 

ve kterých jsou voleni kandidáti 

z celoevropské listiny, a ověřit výsledky 

těchto voleb; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/7 

Pozměňovací návrh  7 

Anneli Jäätteenmäki a další 

 

Zpráva A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Návrh změny aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách 

2009/2134(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 – písm. i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. (i) navrhuje, aby Parlament většinou 

hlasů všech svých členů předkládal návrh 

na rozhodnutí o složení Parlamentu, jež 

bude zohledňovat přistoupení nových 

členských států a vycházet z údajů o 

populaci stanovených úřadem Eurostat; 

toto rozhodnutí by mělo být předloženo v 

průběhu každého volebního období a 

přijato se souhlasem Parlamentu do konce 

čtvrtého kalendářního roku volebního 

období Parlamentu; 

4. navrhuje, aby Parlament většinou hlasů 

všech svých členů předkládal návrh na 

rozhodnutí o složení Parlamentu, jež bude 

zohledňovat přistoupení nových členských 

států a vycházet z údajů o populaci 

stanovených úřadem Eurostat; toto 

rozhodnutí by mělo být předloženo v 

průběhu každého volebního období a 

přijato se souhlasem Parlamentu do konce 

čtvrtého kalendářního roku volebního 

období Parlamentu; přerozdělení se bude   

řídit zásadou sestupné poměrnosti podle 

ustanovení Lisabonské smlouvy a tato 

zásada bude kritériem pro posouzení toho, 

zda příslušné orgány přijaly rozhodnutí 

o složení Evropského parlamentu 

v souladu s příslušnými pravidly; 

konstatuje, že výše uvedený rámec 

umožňuje spojit zásadu účinnosti, neboť 

stanoví strop pro počet poslanců EP na 

úrovni, jež je stále slučitelná s úlohou 

zákonodárného shromáždění, se zásadou 

plurality, neboť umožňuje zastoupení 

hlavním představitelům politického 

spektra – zejména většině a opozici – 

v každém členském státě, a se zásadou 

solidarity; 

(ii) navrhuje navázat dialog s Evropskou 

radou s cílem posoudit možnost dosažení 

dohody o trvalém a transparentním 
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rozdělení míst v Parlamentu, které bude 

odpovídat kritériím stanoveným ve 

Smlouvách a které bude v souladu se 

zásadou plurality politických stran a 

zásadou solidarity mezi členskými státy; 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/8 

Pozměňovací návrh  8 

Anneli Jäätteenmäki a další 

 

Zpráva A7-0027/2012 

Andrew Duff 

Návrh změny aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných 

a přímých volbách 

2009/2134(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 – písm. i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(i) vyzývá, aby byl zahájen dialog s Radou 

za účasti Komise ohledně rozsáhlé změny 

Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů 

Evropského parlamentu ve všeobecných a 

přímých volbách; konstatuje, že je třeba 

dosáhnout konsenzu zejména v otázce 

načasování reforem, celkového počtu 

poslanců Parlamentu a rozdělení 

mandátů (včetně právního předpisu 

definujícího sestupnou poměrnost) a 

v otázce volebního systému, který by byl 

použit pro celoevropský obvod; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


