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Projekt rezolucji 

Motyw I 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że zgodnie z art. 

10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej 

partie polityczne na poziomie europejskim 

przyczyniają się do kształtowania 

europejskiej świadomości politycznej; oraz 

mając na uwadze, że art. 10 ust. 3 i art. 11 

ust. 1 TUE rozszerzają tę funkcję na 

obywateli i stowarzyszenia 

przedstawicielskie, 

I. mając na uwadze, że zgodnie z art. 

10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej 

partie polityczne na poziomie europejskim 

przyczyniają się do kształtowania 

europejskiej świadomości politycznej, 

również wówczas, gdy są krytyczne wobec 

instytucji UE i ich funkcjonowania, 

ponieważ nie można zawężać opinii lub 

przekonań do tych głoszonych przez 

zwolenników Unii i jej obecnego sposobu 

funkcjonowania; oraz mając na uwadze, 

że art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 1 TUE 

rozszerzają tę funkcję na obywateli i 

stowarzyszenia przedstawicielskie, 

Or. en 
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Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla, że system wyznaczania 

głównych kandydatów 

(„Spitzenkandidaten”) to możliwość, która 

– jak w 2014 r. – mogłaby przybrać formę 

porozumienia o ograniczeniu liczby 

kandydatów, spośród których mają 

wybierać głosujący, do kandydatów 

wyznaczonych przez grupy polityczne; 

podkreśla jednak, że wprowadzenie 

takiego systemu będzie w nieuzasadniony 

sposób sugerować, że system wyznaczania 

głównych kandydatów jest sposobem 

„tzw.” demokratycznego wyboru 

przewodniczącego Komisji, podczas gdy w 

rzeczywistości będzie to w dalszym ciągu 

pośrednie odwzorowanie wyboru 

bezpośredniego przez ogół ludności, 

przebiegające w ścisłych ramach 

istniejących struktur grup politycznych 

i/lub partii istniejących aktualnie w 

ustępującym Parlamencie; 

Or. en 

 


