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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

31.1.2018 A8-0007/26 

Módosítás  26 

György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Az Európai Parlament összetétele 

2017/2054(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 3 preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(3) Az Unió egész területét magába 

foglaló közös választókerület megfelelő 

jogalapját az Európai Parlament 

képviselőinek közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról 

szóló okmány módosítására irányuló 

rendelkezések elfogadásáról szóló tanácsi 

határozatnak kell biztosítania, amely az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 223. cikkének (1) bekezdésével 

összhangban meghatározza az említett 

közös választókerület létrehozásának 

feltételeit; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

31.1.2018 A8-0007/27 

Módosítás  27 

György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Az Európai Parlament összetétele 

2017/2054(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 4 cikk – 1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A transznacionális listák megfelelő 

jogalapjának érvénybe lépését követően az 

Unió egész területét magába foglaló közös 

választókerület jön létre. Az említett közös 

választókerületre vonatkozó feltételeket az 

Európai Parlament képviselőinek 

közvetlen és általános választójog alapján 

történő választásáról szóló okmány 

módosítására irányuló rendelkezések 

elfogadásáról szóló tanácsi határozat írja 

elő. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

31.1.2018 A8-0007/28 

Módosítás  28 

György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Az Európai Parlament összetétele 

2017/2054(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 4 cikk – 2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Ha azonban az Egyesült Királyság a 

2019–2024-es parlamenti ciklus kezdetén 

még az Unió tagállama, és amennyiben 

transznacionális listákról is választanak 

európai parlamenti képviselőket, akkor e 

képviselők csak az Egyesült Királyság 

Európai Unióból való kilépésének 

joghatályossá válását követően foglalják 

el helyüket. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

31.1.2018 A8-0007/29 

Módosítás  29 

Danuta Maria Hübner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Pedro Silva Pereira 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Az Európai Parlament összetétele 

2017/2054(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Melléklet – 3 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Az e bekezdés első és második 

albekezdésében az adott tagállam részére 

meghatározott számok közötti 

különbségből adódó további helyeket 

betöltő európai parlamenti képviselőknek 

egy időben kell elfoglalniuk helyüket a 

Parlamentben. 

Az e bekezdés első és második 

albekezdésében meghatározott számok 

közötti különbségből adódó további 

helyeket betöltő összes európai parlamenti 

képviselőnek egy időben kell elfoglalnia a 

helyét a Parlamentben. 

Or. en 

 

 


