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DA Forenet i mangfoldighed DA 

1.2.2018 A8-0007/19 

Ændringsforslag  19 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at Europa-

Parlamentet i sit forslag af 11. november 

2015 til Rådets afgørelse om ændring af 

akten om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet 

redegjorde for sin holdning til oprettelsen 

af en fælles valgkreds, hvor listerne ledes 

af hver politiske families kandidat til 

posten som formand for Kommissionen; 

udgår 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/20 

Ændringsforslag  20 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at indførelsen af 

en sådan valgkreds vil styrke begrebet 

europæisk medborgerskab og styrke den 

europæiske karakter af valget til Europa-

Parlamentet; 

udgår 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/21 

Ændringsforslag  21 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning J 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at ikke kun lister, 

der er indgivet af etablerede europæiske 

politiske partier, bør kunne accepteres 

som tværnationale lister til valget til 

Europa-Parlamentet i den fælles 

valgkreds, men også lister indgivet af 

nationale politiske partier eller 

bevægelser, der ikke er tilknyttet et 

europæisk politisk parti, og som opfylder 

de på forhånd fastlagte europæiske 

kriterier; 

udgår 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/22 

Ændringsforslag  22 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger, at pladser, der bliver 

ledige som følge af Det Forenede 

Kongeriges  udtræden af Den Europæiske 

Union, vil lette vedtagelsen af en ny 

fordeling af pladserne i Europa-

Parlamentet, hvorved princippet om 

degressiv proportionalitet gennemføres; 

understreger endvidere, at den nye 

foreslåede fordeling ville give mulighed for 

at mindske Parlamentets størrelse; 

bemærker, at kun en brøkdel af de pladser, 

som Det Forenede Kongerige har afgivet, 

er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker 

et tab af pladser for nogen medlemsstat, og 

gør det muligt at afsætte et betydeligt 

antal pladser til den fælles valgkreds; 

7. understreger, at pladser, der bliver 

ledige som følge af Det Forenede 

Kongeriges  udtræden af Den Europæiske 

Union, vil lette vedtagelsen af en ny 

fordeling af pladserne i Europa-

Parlamentet, hvorved princippet om 

degressiv proportionalitet gennemføres; 

understreger endvidere, at den nye 

foreslåede fordeling ville give mulighed for 

at mindske Parlamentets størrelse; 

bemærker, at kun en brøkdel af de pladser, 

som Det Forenede Kongerige har afgivet, 

er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker 

et tab af pladser for nogen medlemsstat; 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at en reduktion af 

Parlamentets størrelse ville frigøre et antal 

pladser til eventuelle fremtidige udvidelser 

af Den Europæiske Union og medlemmer 

valgt på tværnationale lister i en fælles 

valgkreds; 

8. understreger, at en reduktion af 

Parlamentets størrelse ville frigøre et antal 

pladser til eventuelle fremtidige udvidelser 

af Den Europæiske Union; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/24 

Ændringsforslag  24 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. understreger, at den af Europa-

Parlamentet foreslåede revision af akten 

om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet 

skaber retsgrundlaget for oprettelsen af 

en fælles valgkreds; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Rainer Wieland 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. finder, at den foreslåede fordeling, 

der er baseret på traktaternes principper, 

udgør et solidt grundlag for en metode til at 

fastlægge fordelingen af pladser i 

fremtiden under overholdelse af kriterierne 

i artikel 14 i TEU, navnlig princippet om 

degressiv proportionalitet, og er tillige 

retfærdig, gennemsigtig, objektiv i 

overensstemmelse med de seneste 

demografiske forandringer og forståelig for 

de europæiske borgere; 

14. finder, at den foreslåede fordeling, 

der er baseret på traktaternes principper, 

udgør et solidt grundlag for en metode til at 

fastlægge fordelingen af pladser i 

fremtiden under overholdelse af kriterierne 

i artikel 14 i TEU, navnlig princippet om 

degressiv proportionalitet, og er tillige 

retfærdig, gennemsigtig, objektiv i 

overensstemmelse med de seneste 

demografiske forandringer og forståelig for 

de europæiske borgere; understreger, at 

medlemsstaterne kan tabe pladser ved 

fremtidige fordelinger, eftersom en 

rimelig fordeling af pladserne også skal 

afspejle ændringer i medlemsstaternes 

befolkningstal; 

Or. en 

 


