
ZAŁĄCZNIK 1

Projekt decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA,

uwzględniając art. [9a] ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

uwzględniając inicjatywę Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy w jak najkrótszym terminie przyjąć decyzję, o której mowa w art. [9a] ust. 2 akapit drugi
Traktatu o Unii Europejskiej, tak aby umożliwić państwom członkowskim przyjęcie wewnętrznych przepi-
sów niezbędnych do organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego na okres kadencji parlamentarnej
2009-2014;

(2) Decyzja ta musi być zgodna z kryteriami określonymi w ust. 2 akapit pierwszy tego artykułu, w myśl
których całkowita liczba przedstawicieli obywateli Unii wynosi nie więcej niż siedmiuset pięćdziesięciu
posłów, a reprezentacja ta jest wyłaniana w sposób degresywnie proporcjonalny, przy czym próg minimalny
wynosi sześciu posłów na państwo członkowskie, a żadne państwo nie może otrzymać więcej niż dziewięć-
dziesiąt sześć miejsc;

(3) Na obecnym etapie nie należy uwzględniać konsekwencji ewentualnych przyszłych rozszerzeń, które
będą mogły znaleźć przełożenie w odpowiednich aktach o przystąpieniu w postaci tymczasowego przekro-
czenia pułapu siedmiuset pięćdziesięciu miejsc, tak jak uczyniono w związku z przystąpieniem Bułgarii i
Rumunii do Unii Europejskiej;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zasadę degresywnej proporcjonalności, przewidziana w art. [9a] Traktatu o Unii Europejskiej, stosuje się
następująco:

— minimalne i maksymalne liczby określone w traktacie powinny być w pełni wykorzystane, aby rozkład
miejsc w Parlamencie Europejskim w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlał przekrój ludności
państw członkowskich;

— im większa liczba ludności państwa członkowskiego, tym większe prawo tego państwa do dużej liczby
miejsc;

— im większa liczba ludności państwa członkowskiego, tym większą liczbę jego mieszkańców reprezen-
tuje każdy z posłów.
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Artykuł 2

Zgodnie z art. 1, liczbę przedstawicieli wybieranych do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych pań-
stwach członkowskich, ze skutkiem od początku kadencji 2009-2014, określa się następująco:

Belgia 22

Bułgaria 18

Republika Czeska 22

Dania 13

Niemcy 96

Estonia 6

Grecja 22

Hiszpania 54

Francja 74

Irlandia 12

Włochy 72

Cypr 6

Łotwa 9

Litwa 12

Luksemburg 6

Węgry 22

Malta 6

Holandia 26

Austria 19

Polska 51

Portugalia 22

Rumunia 33

Słowenia 8

Słowacja 13

Finlandia 13

Szwecja 20

Zjednoczone Królestwo 73

Artykuł 3

Przegląd niniejszej decyzji zostanie dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem przed kadencją parlamen-
tarną 2014-2019 w celu przyjęcia systemu, który w przyszłości, przed każdymi kolejnymi wyborami do
Parlamentu Europejskiego, będzie umożliwiał ponowny, obiektywny rozdział miejsc pomiędzy państwa
członkowskie, oparty na zasadzie degresywnej proporcjonalności określonej w art. 1 przy uwzględnieniu
ewentualnego wzrostu ich liczby i odpowiednio stwierdzonych zmian demograficznych.
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Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia

W imieniu Rady Europejskiej
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 2

Projekt oświadczenia dotyczącego art. 2 protokołu nr 10 w sprawie postanowień przejściowych (Tytuł 1:
Postanowienia dotyczące parlamentu europejskiego)

Bez uszczerbku dla decyzji Rady Europejskiej ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego na kadencję
2009-2014, konferencja zwraca się do Parlamentu o przedstawienie, zgodnie z art. 190 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, projektu dotyczącego wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w
powszechnych i bezpośrednich wyborach, który precyzyjniej definiuje pojęcie „obywatele” zgodnie z art.
9a ust. 2 Traktatu u Unii Europejskiej. Projekt ten powinien zostać przygotowany w odpowiednim czasie
przed następnymi wyborami w 2014 r.

P6_TA(2007)0430

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitar-
nej w Strefie Gazy

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucję z
dnia 2 lutego 2006 r. sprawie wyniku wyborów w Palestynie oraz sytuacji w Jerozolimie Wschodniej (1),
rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie kryzysu humanitarnego na terytorium palestyńskim i roli
UE (2) oraz rezolucję z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie (3), rezolucję z
dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (4), rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w
sprawie programu MEDA i wsparcia finansowego dla Palestyny: oceny, realizacji i kontroli (5) oraz z
dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu (6),

— uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967) i 338 (1973),

— uwzględniając oświadczenie Kwartetu Bliskowschodniego z dnia 23 września 2007 r.,

— uwzględniając wnioski Rady ds. Stosunków Zewnętrznych obradującej w dniach 23 i 24 lipca 2007 r.,

— uwzględniając deklarację Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z dnia 21 września 2007 r. w
sprawie Bliskiego Wschodu,

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

(1) Dz.U. C 288 E z 25.11.2006, str. 79.
(2) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 223.
(3) Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, str. 236.
(4) Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, str. 324.
(5) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0277.
(6) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0350.
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