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7. 3. 2012 A7-0027/9 

Pozměňovací návrh  9 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 A7-0027/10 

Pozměňovací návrh  10 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 A7-0027/11 

Pozměňovací návrh  11 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 X 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

X. Smlouva o EU stanoví: „Politické 
strany na evropské úrovni přispívají 
k utváření evropského politického vědomí 
a k vyjadřování vůle občanů Unie.“ a 
Parlament za tímto účelem ve svém 
usnesení ze dne 6. dubna 2011 
o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 
o statutu a financování politických stran 
na evropské úrovni vyzval Komisi, aby 
připravila návrh právních předpisů, které 
zavedou jednotný statut EU pro politické 
strany a nadace; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/12 

Pozměňovací návrh  12 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. přijímá rozhodnutí reformovat svůj 
volební postup s cílem zvýšit legitimitu a 
účinnost Parlamentu posílením 
evropského demokratického rozměru a 
zajištěním spravedlivějšího rozdělení 
mandátů mezi jednotlivé státy v souladu 
se Smlouvami; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/13 

Pozměňovací návrh  13 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 A7-0027/14 

Pozměňovací návrh  14 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 – podbod i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(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; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/15 

Pozměňovací návrh  15 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 – podbod ii 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(ii) navrhuje navázat dialog s Evropskou 
radou s cílem posoudit možnost dosažení 
dohody o trvalém a transparentním 
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; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/16 

Pozměňovací návrh  16 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nařízení s cílem zvýšit soudržnost a 
srovnatelnost údajů o obyvatelstvu 
poskytovaných členskými státy; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/17 

Pozměňovací návrh  17 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. žádá členské státy a politické strany, 
aby podporovaly lepší zastoupení žen a 
příslušníků menšin na kandidátních 
listinách; domnívá se, že pro legitimitu 
Unie je důležité, aby složení Parlamentu 
odráželo různorodost evropských 
obyvatel; 

vypouští se 

Or. en 
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7. 3. 2012 A7-0027/18 

Pozměňovací návrh  18 

Paul Nuttall 

za skupinu EFD 

 

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 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. znovu připomíná svůj dlouhodobý 
požadavek, aby Protokol o výsadách a 
imunitách Evropských společenství byl 
pozměněn s cílem stanovit jednotný a 
nadnárodní režim pro poslance 
Evropského parlamentu1; 

vypouští se 

1 Viz. usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 6. července 2006 o změnách 
Protokolu o výsadách a imunitách (Úř. 
věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 830), ve 
kterém Parlament potvrdil svůj záměr 
použít statut poslanců jako částečný 
základ pro navrhovanou revizi 
(rozhodnutí Evropského parlamentu ze 
dne 3. června 2003 o přijetí statutu pro 
poslance Evropského parlamentu (Úř. 
věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 115)). 

 

Or. en 

 

 


