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31.1.2018 A8-0007/1 

Изменение  1 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер, Педро Силва Перейра 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че местата, които ще 

бъдат освободени от Обединеното 

кралство при оттеглянето му от 

Европейския съюз, ще улеснят 

приемането на ново разпределение на 

местата в Парламента, при което ще се 

прилага принципът на регресивната 

пропорционалност; подчертава освен 

това, че предложеното ново 

разпределение ще даде възможност за 

намаляване на общия брой места в 

Парламента; отбелязва, че 

използването на само една малка 

част от местата, освободени от 

Обединеното кралство, ще бъде 

достатъчно, за да се гарантира, че 

нито една държава членка няма да 

загуби място, и ще направи възможно 

разпределянето на значителен брой 

места за съвместния избирателен 

район; 

7. подчертава, че местата, които ще 

бъдат освободени от Обединеното 

кралство при оттеглянето му от 

Европейския съюз, ще улеснят 

приемането на ново разпределение на 

местата в Парламента, при което ще се 

прилага принципът на регресивната 

пропорционалност; подчертава освен 

това, че предложеното ново 

разпределение ще даде възможност за 

намаляване на общия брой места в 

Парламента със 73 което ще е от полза 

за данъкоплатците от държавите 

членки; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/2 

Изменение  2 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер, Педро Силва Перейра 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че намаляването на 

общия брой на членовете на ЕП ще 

освободи места за нуждите на 

евентуални бъдещи разширявания на 

Европейския съюз и за членовете, 

избирани от транснационални 

избирателни листи в съвместен 

избирателен район; 

8. подчертава необходимостта от 

намаляване на общия брой места в ЕП, 

които в момента са 751, със 73, като 

по този начин общият брой на 
членовете на Парламента ще стане 

678; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/3 

Изменение  3 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер, Педро Силва Перейра 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – член 3 - параграф 1 – таблица 

 

Предложение за резолюция  

Белгия 21 

България 17 

Чешка република 21 

Дания 14 

Германия 96 

Естония 7 

Ирландия 13 

Гърция 21 

Испания 59 

Франция 79 

Хърватия 12 

Италия 76 

Кипър 6 

Латвия 8 

Литва 11 

Люксембург 6 

Унгария 21 

Малта 6 

Нидерландия 29 

Австрия 19 

Полша 52 

Португалия 21 
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Румъния 33 

Словения 8 

Словакия 14 

Финландия 14 

Швеция 21 

Изменение  

Белгия 21 

България 17 

Чешка република 21 

Дания 13 

Германия 96 

Естония 6 

Ирландия 11 

Гърция 21 

Испания 54 

Франция 74 

Хърватия 11 

Италия 73 

Кипър 6 

Латвия 8 

Литва 11 

Люксембург 6 

Унгария 21 

Малта 6 

Нидерландия 26 

Австрия 18 

Полша 51 

Португалия 21 

Румъния 32 

Словения 8 

Словакия 13 

Финландия 13 

Швеция 20 
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31.1.2018 A8-0007/4 

Изменение  4 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер, Педро Силва Перейра 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – член 3 - параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. В случай обаче че Обединеното 

кралство продължава да е държава 

членка на Съюза в началото на 

парламентарния мандат 2019 – 2024 г., 

броят на представителите в 

Европейския парламент за всяка 

държава членка, които встъпват в 

длъжност, е предвиденият в член 3 на 

Решение № 2013/312/ЕС на 

Европейския съвет1 до момента, в който 

оттеглянето на Обединеното кралство от 

Европейския съюз не породи правно 

действие.  

2. В случай обаче че Обединеното 

кралство продължава да е държава 

членка на Съюза в началото на 

парламентарния мандат 2019 – 2024 г., 

броят на представителите в 

Европейския парламент за всяка 

държава членка, които встъпват в 

длъжност, е предвиденият в член 3 на 

Решение № 2013/312/ЕС на 

Европейския съвет1 до момента, в който 

оттеглянето на Обединеното кралство от 

Европейския съюз не породи правно 

действие. 

След като оттеглянето на Обединеното 

кралство от Съюза породи правно 

действие, броят на представителите в 

Европейския парламент, избрани във 

всяка държава членка, е посоченият в 

параграф 1 от настоящия член. 

След като оттеглянето на Обединеното 

кралство от Съюза породи правно 

действие, броят на представителите в 

Европейския парламент, избрани във 

всяка държава членка за 

парламентарния мандат 2019 –

 2024 г. остава същият като през 

мандата 2014 – 2019 г., като по този 

начин общият брой на членовете на 

ЕП, избрани във всяка от останалите 

27 държави членки, ще бъде сведен до 

678, в пълно съответствие с член 3 от 

Решение № 2013/312/ЕС на Съвета. 

Представителите в Европейския 

парламент, които заемат 

допълнителните места в резултат на 

разликата между броя на местата, 
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разпределени за тази държава членка 

съгласно първа и втора алинея от 

настоящия параграф, заемат своето 

място в Парламента по едно и също 

време. 

––––––––––– ––––––––––– 

1 Решение 2013/312/ЕС на 

Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за 

определяне на състава на Европейския 

парламент (ОВ L 181, 29.6.2013 г., 

стр. 57). 

1 Решение 2013/312/ЕС на 

Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за 

определяне на състава на Европейския 

парламент (ОВ L 181, 29.6.2013 г., 

стр. 57). 
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31.1.2018 A8-0007/5 

Изменение  5 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер, Педро Силва Перейра 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – член 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Член 4 заличава се 

След влизането в сила на 

подходящото правно основание за 

транснационални листи, се 

установява съвместен избирателен 

район, обхващащ цялата територия 

на Съюза. Условията на този 

избирателен район се определят в 

решението на Съвета за приемане на 

разпоредбите за изменение на Акта за 

избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори. 

 

Но в случай че Обединеното кралство 

продължава да е държава членка на 

Съюза в началото на парламентарния 

мандат 2019 – 2024 г., и ако в 

Европейския парламент има 

представители, избрани с 

транснационални листи, те заемат 

своето място след като оттеглянето 

на Обединеното кралство от Съюза 

породи правно действие. 

 

Броят на представителите, избрани в 

съвместния избирателен район, се 

определя въз основа на броя на 

държавите членки. 

 

Or. en 
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