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Amendamentul  19 

György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Componența Parlamentului European 

2017/2054(INL) 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în propunerea sa din 11 

noiembrie 2015 pentru o Decizie a 

Consiliului de modificare a Actului 

privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot 

universal direct, Parlamentul European 

și-a exprimat poziția privind crearea unei 

circumscripții comune, în care prima 

poziție de pe liste să fie ocupată de 

candidatul nominalizat de fiecare familie 

politică pentru funcția de Președinte al 

Comisiei; 

eliminat 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/20 

Amendamentul  20 

György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Componența Parlamentului European 

2017/2054(INL) 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât introducerea unei 

circumscripții comune ar consolida 

noțiunea de cetățenie europeană și ar 

accentua caracterul european al 

alegerilor pentru Parlamentul European; 

eliminat 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/21 

Amendamentul  21 

György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Componența Parlamentului European 

2017/2054(INL) 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât nu numai listele 

prezentate de partidele politice europene 

ar trebui să fie admisibile ca liste 

transnaționale pentru alegerile în 

Parlamentul European în circumscripția 

comună, ci și listele prezentate de 

partidele politice sau mișcările naționale 

care nu sunt afiliate la un partid politic 

european, dar care îndeplinesc o serie de 

criterii europene prestabilite; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  22 

György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Componența Parlamentului European 

2017/2054(INL) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază faptul că locurile care 

vor fi eliberate de Regatul Unit după 

retragerea din Uniunea Europeană va 

facilita adoptarea unei noi repartizări a 

locurilor în Parlament, care să aplice 

principiul proporționalității degresive; 

subliniază, se asemenea, că noua 

repartizare propusă va permite o reducere a 

dimensiunii Parlamentului; ia act de faptul 

că utilizarea doar a unei fracțiuni a 

locurilor eliberate de Regatul Unit este 

suficientă pentru a niciun stat membru să 

nu piardă locuri și permite alocarea unui 

număr semnificativ de locuri 

circumscripției comune; 

7. subliniază faptul că locurile care 

vor fi eliberate de Regatul Unit după 

retragerea din Uniunea Europeană va 

facilita adoptarea unei noi repartizări a 

locurilor în Parlament, care să aplice 

principiul proporționalității degresive; 

subliniază, se asemenea, că noua 

repartizare propusă va permite o reducere a 

dimensiunii Parlamentului; ia act de faptul 

că utilizarea doar a unei fracțiuni a 

locurilor eliberate de Regatul Unit este 

suficientă pentru a niciun stat membru să 

nu piardă locuri; 

Or. en 
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Amendamentul  23 

György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Componența Parlamentului European 

2017/2054(INL) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că reducerea dimensiunii 

Parlamentului va lăsa o marjă de locuri 

care va permite adaptarea la eventualele 

viitoare extinderi ale Uniunii Europene și 

la deputații aleși pe liste transnaționale 

într-o circumscripție comună; 

8. subliniază că reducerea dimensiunii 

Parlamentului va lăsa o marjă de locuri 

care va permite adaptarea la eventualele 

viitoare extinderi ale Uniunii Europene; 

Or. en 
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Amendamentul  24 

György Schöpflin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Componența Parlamentului European 

2017/2054(INL) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că revizuirea Actului 

privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot 

universal direct va crea temeiul juridic 

pentru instituirea circumscripției comune; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  25 

Rainer Wieland 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Componența Parlamentului European 

2017/2054(INL) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. consideră că propunerea de 

distribuție bazată pe principiile din tratate 

nu oferă o bază solidă pentru o metodă de 

stabilire a repartizării locurilor în viitor, 

care să respecte criteriile de la articolul 14 

din TUE, în special principiul 

proporționalității degresive, precum și 

criteriile de echitate, transparență, 

obiectivitate, concordanță cu cele mai 

recente evoluții demografice și 

inteligibilitate pentru cetățenii europeni; 

14. consideră că propunerea de 

distribuție bazată pe principiile din tratate 

nu oferă o bază solidă pentru o metodă de 

stabilire a repartizării locurilor în viitor, 

care să respecte criteriile de la articolul 14 

din TUE, în special principiul 

proporționalității degresive, precum și 

criteriile de echitate, transparență, 

obiectivitate, concordanță cu cele mai 

recente evoluții demografice și 

inteligibilitate pentru cetățenii europeni; 

subliniază că, în cadrul distribuirilor 

viitoare de locuri, statele membre pot într-

adevăr pierde locuri, având în vedere că o 

repartizare echitabilă a acestora trebuie 

să reflecte și schimbările din rândul 

populației statului membru; 

Or. en 

 


