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1.2.2018 A8-0007/19 

Alteração  19 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 
Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, na sua 

proposta de decisão do Conselho, de 11 de 

novembro de 2015, que aprova as 

disposições que alteram o Ato relativo à 

eleição dos representantes ao Parlamento 

Europeu por sufrágio universal direto, o 

Parlamento Europeu expõe a sua posição 

sobre a criação de um círculo eleitoral 

comum em que as listas são encabeçadas 

pelo candidato de cada família política ao 

cargo de Presidente da Comissão; 

Suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/20 

Alteração  20 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 
Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que a introdução 

deste círculo eleitoral reforçaria o 

conceito de cidadania europeia e 

fortaleceria o caráter europeu das eleições 

para o Parlamento Europeu; 

Suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/21 

Alteração  21 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 
Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que devem ser 

admissíveis, como listas transnacionais 

para as eleições europeias no círculo 

eleitoral comum, não só as listas 

apresentadas pelos partidos políticos 

europeus, mas também as listas 

apresentadas pelos partidos ou 

movimentos políticos nacionais que, não 

estando associados a um partido político 

europeu, respeitem os critérios europeus 

pré-definidos; 

Suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/22 

Alteração  22 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 
Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que os lugares libertados 

pelo Reino Unido após a sua saída da 

União facilitarão a adoção de uma nova 

repartição de lugares no Parlamento, a qual 

aplicará o princípio da proporcionalidade 

degressiva; recorda ainda que a nova 

repartição proposta permitirá reduzir a 

dimensão do Parlamento; observa que a 

utilização de apenas uma parte dos lugares 

libertados pelo Reino Unido é suficiente 

para impedir perdas de lugares para os 

Estados-Membros e afetar um número 

significativo de lugares ao círculo 

eleitoral comum; 

7. Salienta que os lugares libertados 

pelo Reino Unido após a sua saída da 

União facilitarão a adoção de uma nova 

repartição de lugares no Parlamento, a qual 

aplicará o princípio da proporcionalidade 

degressiva; recorda ainda que a nova 

repartição proposta permitirá reduzir a 

dimensão do Parlamento; observa que a 

utilização de apenas uma parte dos lugares 

libertados pelo Reino Unido é suficiente 

para impedir perdas de lugares para os 

Estados-Membros; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/23 

Alteração  23 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Salienta que a redução da dimensão 

do Parlamento deixará uma margem de 

lugares para um eventual futuro 

alargamento da União Europeia e para os 

deputados eleitos em listas transnacionais 

num círculo eleitoral comum; 

8. Salienta que a redução da dimensão 

do Parlamento deixará uma margem de 

lugares para um eventual futuro 

alargamento da União Europeia; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/24 

Alteração  24 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Salienta que a reforma do Ato 

relativo à eleição dos representantes ao 

Parlamento Europeu por sufrágio 

universal direto proposta pelo Parlamento 

Europeu criará a base jurídica para a 

instituição do círculo eleitoral comum; 

Suprimido 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/25 

Alteração  25 

Rainer Wieland 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que a repartição 

proposta, baseada nos princípios 

consagrados nos Tratados, constitui uma 

base sólida para um método de repartição 

dos lugares no futuro que respeite os 

critérios estabelecidos no artigo 14.º do 

TUE, em particular o princípio da 

proporcionalidade degressiva, e que, além 

disso, seja justo, transparente, objetivo, 

consentâneo com a evolução demográfica 

mais recente e compreensível para os 

cidadãos europeus; 

14. Considera que a repartição 

proposta, baseada nos princípios 

consagrados nos Tratados, constitui uma 

base sólida para um método de repartição 

dos lugares no futuro que respeite os 

critérios estabelecidos no artigo 14.º do 

TUE, em particular o princípio da 

proporcionalidade degressiva, e que, além 

disso, seja justo, transparente, objetivo, 

consentâneo com a evolução demográfica 

mais recente e compreensível para os 

cidadãos europeus; salienta que os 

Estados-Membros poderão perder lugares 

em futuras repartições, uma vez que uma 

repartição de lugares equitativa deve 

também refletir a evolução demográfica 

dos Estados-Membros; 

Or. en 

 


