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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0007/19 

Τροπολογία  19 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρότασή 

του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με 

απόφαση του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της πράξης περί της 

εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία, ανέπτυξε τη θέση του 

σχετικά με τη δημιουργία μίας κοινής 

εκλογικής περιφέρειας, στην οποία 

επικεφαλής των ψηφοδελτίων θα είναι ο 

υποψήφιος που προτείνει κάθε πολιτική 

οικογένεια για το αξίωμα του Προέδρου 

της Επιτροπής·  

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0007/20 

Τροπολογία  20 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

καθιέρωση μιας τέτοιας εκλογικής 

περιφέρειας θα ενίσχυε την έννοια της 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας και θα 

ενδυνάμωνε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα 

των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0007/21 

Τροπολογία  21 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 

να γίνονται δεκτά ως διεθνικά 

ψηφοδέλτια στην κοινή εκλογική 

περιφέρεια, όχι μόνον τα ψηφοδέλτια που 

υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 

κόμματα, αλλά και τα ψηφοδέλτια που 

υποβάλλονται από εθνικά πολιτικά 

κόμματα ή κινήματα που δεν συνδέονται 

με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 

σύμφωνα με εκ των προτέρων 

καθορισμένα ευρωπαϊκά κριτήρια·  

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0007/22 

Τροπολογία  22 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που 

θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας 

νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την 

αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας·  

υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την 

προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο 

αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου·   

επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού 

εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο 

Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι 

δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο 

κράτος μέλος και επιτρέπει να διατεθεί 

σημαντικός αριθμός εδρών στην κοινή 

εκλογική περιφέρεια·  

7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που 

θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας 

νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την 

αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας· 

υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την 

προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο 

αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου· 

επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού 

εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο 

Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι 

δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο 

κράτος μέλος·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0007/23 

Τροπολογία  23 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπογραμμίζει ότι με τη μείωση του 

μεγέθους του Κοινοβουλίου θα 

αποδεσμευόταν ικανός αριθμός εδρών 

ώστε να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες 

μελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να εκλέγονται βουλευτές με 

διεθνικά ψηφοδέλτια σε κοινή εκλογική 

περιφέρεια·  

8. υπογραμμίζει ότι με τη μείωση του 

μεγέθους του Κοινοβουλίου θα 

αποδεσμευόταν ικανός αριθμός εδρών 

ώστε να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες 

μελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0007/24 

Τροπολογία  24 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. υπογραμμίζει ότι με την 

αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής 

των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία δημιουργείται η νομική βάση 

για τη σύσταση κοινής εκλογικής 

περιφέρειας·  

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0007/25 

Τροπολογία  25 

Rainer Wieland 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι η προτεινόμενη 

κατανομή με βάση τις αρχές των 

Συνθηκών αποτελεί σταθερό θεμέλιο για 

μια μέθοδο κατανομής των εδρών στο 

μέλλον που ικανοποιεί τα κριτήρια του 

άρθρου 14 της ΣΕΕ, και ιδίως την αρχή της 

φθίνουσας αναλογικότητας, και είναι 

δίκαιη, διαφανής, αντικειμενική και 

συμβατή με τις πιο πρόσφατες 

δημογραφικές αλλαγές και κατανοητή από 

τους ευρωπαίους πολίτες· 

14. θεωρεί ότι η προτεινόμενη 

κατανομή με βάση τις αρχές των 

Συνθηκών αποτελεί σταθερό θεμέλιο για 

μια μέθοδο κατανομής των εδρών στο 

μέλλον που ικανοποιεί τα κριτήρια του 

άρθρου 14 της ΣΕΕ, και ιδίως την αρχή της 

φθίνουσας αναλογικότητας, και είναι 

δίκαιη, διαφανής, αντικειμενική και 

συμβατή με τις πιο πρόσφατες 

δημογραφικές αλλαγές και κατανοητή από 

τους ευρωπαίους πολίτες· υπογραμμίζει 

ότι στις μελλοντικές κατανομές θα 

μπορούσε να προκύψει απώλεια εδρών 

για κάποια κράτη μέλη, καθώς μια δίκαιη 

κατανομή των εδρών πρέπει να 

αντικατοπτρίζει τις αλλαγές του 

πληθυσμού των κρατών μελών· 

Or. en 

 


