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Ændringsforslag  26 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag – betragtning 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3) Det passende retsgrundlag for en 

fælles valgkreds, der omfatter hele 

Unionens område, kræver en 

rådsafgørelse med henblik på vedtagelse 

af bestemmelserne om ændring af akten 

om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet, og 

skal i overensstemmelse med artikel 223, 

stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde fastsætte 

betingelserne for etablering af en sådan 

fælles valgkreds — 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag – artikel 4 – stk. 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Efter ikrafttrædelsen af det relevante 

retsgrundlag for tværnationale lister, 

oprettes en fælles valgkreds, der omfatter 

hele Unionens område. Betingelserne for 

en sådan fælles valgkreds fastsættes i 

Rådets afgørelse med henblik på 

vedtagelse af bestemmelserne om ændring 

af akten om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

György Schöpflin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag – artikel 4 – stk. 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Såfremt Det Forenede Kongerige stadig er 

en EU-medlemsstat ved begyndelsen af 

valgperioden 2019-2024, og hvis der er 

repræsentanter i Europa-Parlamentet, der 

er valgt på tværnationale lister, skal de 

første tiltræde deres mandater, når Det 

Forenede Kongeriges udtræden af Den 

Europæiske Union får retskraft. 

udgår 

Or. en 
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Danuta Maria Hübner 

for PPE-Gruppen 

Pedro Silva Pereira 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europa-Parlamentets sammensætning 

2017/2054(INL) 

Forslag til beslutning 

Bilag – artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Repræsentanterne i Europa-Parlamentet, 

som besætter de ekstra pladser, der 

fremkommer som forskellen mellem 

antallet af pladser, der tildeles den 

pågældende medlemsstat i første og andet 

afsnit i dette stykke, tiltræder deres 

mandater i Parlamentet på samme tid. 

Alle repræsentanterne i Europa-

Parlamentet, som besætter de ekstra 

pladser, der fremkommer som forskellen 

mellem antallet af pladser, der tildeles i 

henhold til første og andet afsnit i dette 

stykke, tiltræder deres mandater i 

Parlamentet på samme tid. 

Or. en 

 

 


