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31.1.2018 A8-0007/26 

Τροπολογία  26 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα – αιτιολογική σκέψη 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(3) Η κατάλληλη νομική βάση για μια 

κοινή εκλογική περιφέρεια που 

περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια 

της Ένωσης θα πρέπει να ορίζεται με 

απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την 

έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν 

την πράξη περί της εκλογής των μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση 

και καθολική ψηφοφορία, η οποία θα 

ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 223 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τους όρους για τη σύσταση της κοινής 

εκλογικής περιφέρειας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

31.1.2018 A8-0007/27 

Τροπολογία  27 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα – άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Μετά την έναρξη ισχύος της κατάλληλης 

νομικής βάσης για διεθνικά ψηφοδέλτια, 

δημιουργείται μία κοινή εκλογική 

περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει 

ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Οι 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία της 

κοινής αυτής εκλογικής περιφέρειας θα 

θεσπισθούν σε απόφαση του Συμβουλίου 

σχετικά με τις διατάξεις για την 

τροποποίηση της πράξης περί εκλογής 

των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

31.1.2018 A8-0007/28 

Τροπολογία  28 

György Schöpflin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα – άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο 

Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος 

μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της 

κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, 

και εάν υπάρχουν αντιπρόσωποι στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγονται 

με διακρατικά ψηφοδέλτια, αυτοί 

καταλαμβάνουν την έδρα τους μόνο 

αφότου η αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ένωση καταστεί 

νομικά ισχυρή. 

διαγράφεται 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/29 

Τροπολογία  29 

Danuta Maria Hübner 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Pedro Silva Pereira 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράρτημα – άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, οι οποίοι πληρούν τις 

πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τη 

διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών 

που κατέχει το εν λόγω κράτος μέλος 

κατά την έννοια του πρώτου και δεύτερου 

εδαφίου της παρούσας παραγράφου, 

καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο 

Κοινοβούλιο ταυτόχρονα· 

Όλοι οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο οι οποίοι πληρούν τις 

πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τη 

διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών 

που έχουν κατανεμηθεί κατά την έννοια 

του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν τις 

έδρες τους στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα· 

Or. en 

 

 


