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6.3.2013 A7-0041/1 

Pakeitimas  1 
Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Martina Anderson 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0041/2013 
Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 
Europos Parlamento sud÷tis rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams 

2012/2309(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. įsipareigoja iki 2015 m. pabaigos 

pateikti naują pasiūlymą d÷l Europos 

Vadovų Tarybos sprendimo, kad gerokai 

iki 2019–2024 m. parlamentin÷s kadencijos 

pradžios būtų parengta sistema, kurią 

taikant ateityje – prieš kiekvienus Europos 

Parlamento rinkimus – būtų galima 

objektyviai paskirstyti vietas valstyb÷ms 

nar÷ms pagal maž÷jančio proporcingumo 

principą, kaip nustatyta prid÷to pasiūlymo 

d÷l sprendimo 1 straipsnyje, atsižvelgiant į 

bet kokį tinkamai paaiškintą jų gyventojų 

skaičiaus padid÷jimą ir į demografines 

tendencijas, susijusias su jų gyventojais, ir 

neatmetant galimyb÷s rezervuoti tam tikro 

skaičiaus vietų pagal tarptautinius sąrašus 

išrinktiems Parlamento nariams; 

4. įsipareigoja iki 2015 m. pabaigos 

pateikti naują pasiūlymą d÷l Europos 

Vadovų Tarybos sprendimo, kad gerokai 

iki 2019–2024 m. parlamentin÷s kadencijos 

pradžios būtų parengta sistema, kurią 

taikant ateityje – prieš kiekvienus Europos 

Parlamento rinkimus – būtų galima 

objektyviai paskirstyti vietas valstyb÷ms 

nar÷ms pagal maž÷jančio proporcingumo 

principą, kaip nustatyta prid÷to pasiūlymo 

d÷l sprendimo 1 straipsnyje, atsižvelgiant į 

bet kokį tinkamai paaiškintą jų gyventojų 

skaičiaus padid÷jimą ir į demografines 

tendencijas, susijusias su jų gyventojais, ir 

neatmetant galimyb÷s rezervuoti tam tikro 

skaičiaus vietų pagal tarptautinius sąrašus 

išrinktiems Parlamento nariams; Be to, 

mano, kad reik÷tų persvarstyti Sutartis 

siekiant užtikrinti, jog n÷ viena valstyb÷ 

nar÷ netur÷tų mažiau kaip 10 vietų; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/2 

Pakeitimas  2 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Martina Anderson 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0041/2013 
Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 
Europos Parlamento sud÷tis rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams 

2012/2309(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
4 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. mano, kad svarbu, jog Parlamento 

sud÷tis atspind÷tų politinių pažiūrų ES 

įvairovę; tod÷l ragina valstybes nares d÷ti 

pastangas siekiant užtikrinti, kad jų 

rinkimų sistemos kiek galima labiau 

atspind÷tų šią įvairovę, įskaitant 

atstovavimą mažiausioms politin÷ms 

j÷goms; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/3 

Pakeitimas  3 

Søren Bo Søndergaard, Paul Murphy, Martina Anderson 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0041/2013 
Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 
Europos Parlamento sud÷tis rengiantis 2014 m. Europos Parlamento rinkimams 

2012/2309(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
1 dalies pirma įtrauka 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

– paskirstant vietas Europos Parlamente 

visapusiškai išnaudojamas pagal Sutartį 

nustatytas minimalus ir maksimalus 

skaičius, kad būtų kuo atidžiau atsižvelgta 

į atitinkamų valstybių narių gyventojų 

skaičių, 

Išbraukta 

Or. en 

 

 

 


