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31.1.2018 A8-0007/1 

Ändringsförslag  1 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europaparlamentets sammansättning 

2017/2054(INL) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet understryker att 

de platser som Förenade kungariket lämnar 

vid sitt utträde ur Europeiska unionen 

kommer att underlätta antagandet av ett 

nytt system som reglerar tilldelning av 

platserna i parlamentet och som kommer 

att genomföra principen om degressiv 

proportionalitet. Vidare understryks att den 

nya tilldelning som föreslås skulle göra det 

möjligt att minska parlamentets storlek. 

Parlamentet konstaterar att 

användningen av bara en bråkdel av de 

platser som Förenade kungariket lämnar 

är tillräcklig för att säkerställa att ingen 

medlemsstat förlorar några platser och 

gör det möjligt att tilldela ett avsevärt 

antal platser till den gemensamma 

valkretsen. 

7. Europaparlamentet understryker att 

de platser som Förenade kungariket lämnar 

vid sitt utträde ur Europeiska unionen 

kommer att underlätta antagandet av ett 

nytt system som reglerar tilldelning av 

platserna i parlamentet och som kommer 

att genomföra principen om degressiv 

proportionalitet. Vidare understryks att den 

nya tilldelning som föreslås skulle göra det 

möjligt att minska parlamentets storlek 

med 73 platser till förmån för 

skattebetalarna i medlemsstaterna. 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/2 

Ändringsförslag  2 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europaparlamentets sammansättning 

2017/2054(INL) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet understryker att 

en minskning av parlamentets storlek 

skulle lämna kvar ett antal platser för att 

tillgodose eventuella framtida 

utvidgningar av Europeiska unionen och 

ledamöter som väljs från transnationella 

listor i en gemensam valkrets. 

8. Europaparlamentet understryker 

behovet av att minska parlamentets storlek, 

som för närvarande uppgår till 

751 platser, med 73 platser, vilket skulle 

leda till ett sammanlagt antal på 

678 ledamöter av Europaparlamentet. 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/3 

Ändringsförslag  3 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europaparlamentets sammansättning 

2017/2054(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – artikel 3 – punkt 1– tabellen 

 

Förslag till resolution  

Belgien 21 

Bulgarien 17 

Tjeckien 21 

Danmark 14 

Tyskland 96 

Estland 7 

Irland 13 

Grekland 21 

Spanien 59 

Frankrike 79 

Kroatien 12 

Italien 76 

Cypern 6 

Lettland 8 

Litauen 11 

Luxemburg 6 

Ungern 21 

Malta 6 

Nederländerna 29 

Österrike 19 

Polen 52 

Portugal 21 
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Rumänien 33 

Slovenien 8 

Slovakien 14 

Finland 14 

Sverige 21 

Ändringsförslag  

Belgien 21 

Bulgarien 17 

Tjeckien 21 

Danmark 13 

Tyskland 96 

Estland 6 

Irland 11 

Grekland 21 

Spanien 54 

Frankrike 74 

Kroatien 11 

Italien 73 

Cypern 6 

Lettland 8 

Litauen 11 

Luxemburg 6 

Ungern 21 

Malta 6 

Nederländerna 26 

Österrike 18 

Polen 51 

Portugal 21 

Rumänien 32 

Slovenien 8 

Slovakien 13 

Finland 13 

Sverige 20 
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31.1.2018 A8-0007/4 

Ändringsförslag  4 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europaparlamentets sammansättning 

2017/2054(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – artikel 3 – punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Om emellertid Förenade kungariket 

fortfarande är en av unionens 

medlemsstater vid inledningen av 

valperioden 2019–2024 ska det antal 

företrädare i Europaparlamentet från varje 

medlemsstat som påbörjar sitt mandat vara 

det som föreskrivs i artikel 3 i Europeiska 

rådets beslut 2013/312/EU1 fram till dess 

att Förenade kungarikets utträde ur 

Europeiska unionen får rättsverkan.  

2. Om emellertid Förenade kungariket 

fortfarande är en av unionens 

medlemsstater vid inledningen av 

valperioden 2019–2024 ska det antal 

företrädare i Europaparlamentet från varje 

medlemsstat som påbörjar sitt mandat vara 

det som föreskrivs i artikel 3 i Europeiska 

rådets beslut 2013/312/EU1 fram till dess 

att Förenade kungarikets utträde ur 

Europeiska unionen får rättsverkan. 

När Förenade kungarikets utträde ur 

Europeiska unionen får rättsverkan ska det 

antal företrädare i Europaparlamentet valda 

i varje medlemsstat vara det som anges i 

punkt 1 i denna artikel. 

När Förenade kungarikets utträde ur 

Europeiska unionen får rättsverkan ska det 

antal företrädare i Europaparlamentet valda 

i varje medlemsstat, för valperioden 

2019−2024, förbli detsamma som under 

valperioden 2014–2019, så att det 

sammanlagda antalet ledamöter valda i 

var och en av de 27 kvarvarande 

medlemsstaterna uppgår till 678, i 

fullständig överensstämmelse med 

artikel 3 i Europeiska rådets beslut 

2013/312/EU. 

De företrädare i Europaparlamentet som 

intar de extra platser som härrör från 

skillnaden mellan det antal platser som 

tilldelas den medlemsstaten enligt första 

och andra styckena i denna punkt ska inta 

sina platser i parlamentet vid samma 

tidpunkt. 
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1 Europeiska rådets beslut 

2013/312/EU av den 28 juni 2013 om 

Europaparlamentets sammansättning 

(EUT L 181, 29.6.2013, s. 57). 

1 Europeiska rådets beslut 

2013/312/EU av den 28 juni 2013 om 

Europaparlamentets sammansättning 

(EUT L 181, 29.6.2013, s. 57). 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/5 

Ändringsförslag  5 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europaparlamentets sammansättning 

2017/2054(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – artikel 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Artikel 4 utgår 

Efter ikraftträdandet av den lämpliga 

rättsliga grunden för transnationella 

listor ska det inrättas en gemensam 

valkrets som omfattar unionens hela 

territorium. Villkoren för en sådan 

gemensam valkrets ska anges i rådets 

beslut om antagande av bestämmelser om 

ändring av akten om allmänna direkta val 

av ledamöter av Europaparlamentet. 

 

Om emellertid Förenade kungariket 

fortfarande är en av unionens 

medlemsstater vid inledningen av 

valperioden 2019–2024, och om det finns 

företrädare i Europaparlamentet som 

valts på transnationella listor, ska dessa 

tillträda sina platser först när 

Förenade kungarikets utträde ur 

Europeiska unionen får rättsverkan. 

 

Antalet företrädare som väljs i den 

gemensamma valkretsen ska fastställas på 

grundval av antalet medlemsstater. 

 

Or. en 

 

 


