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Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew 

2017/2054(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness – Premessa 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(3) Jeħtieġ li l-bażi ġuridika xierqa 

għal kostitwenza konġunta ffurmata mit-

territorju kollu tal-Unjoni tingħata mid-

deċiżjoni tal-Kunsill li tadotta d-

dispożizzjonijiet li jemendaw l-Att li 

jikkonċerna l-elezzjoni tal-membri tal-

Parlament Ewropew b'suffraġju 

universali dirett, u li jistipula, 

f'konformità mal-Artikolu 223(1) tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, il-kundizzjonijiet għall-

istabbiliment ta' tali kostitwenza 

konġunta; 

imħassar 

Or. en 
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2017/2054(INL) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Anness – Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Wara d-dħul fis-seħħ tal-bażi ġuridika 

xierqa għal-listi transnazzjonali, għandha 

tiġi stabbilita kostitwenza konġunta li 

tkun iffurmata mit-territorju kollu tal-

Unjoni. It-termini ta' tali kostitwenza 

konġunta għandhom jiġu stipulati fid-

Deċiżjoni tal-Kunsill li tadotta d-

dispożizzjonijiet li jemendaw l-Att li 

jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-

Parlament Ewropew b'suffraġju 

universali dirett. 

imħassar 

Or. en 
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Anness – Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Madankollu, f'każ li r-Renju Unit ikun 

għadu Stat Membru tal-Unjoni fil-bidu 

tal-leġiżlatura tal-2019-2024, u jekk ikun 

hemm rappreżentanti fil-Parlament 

Ewropew eletti fuq listi transnazzjonali, 

dawn għandhom jibdew jokkupaw is-

siġġu tagħhom biss ladarba l-ħruġ tar-

Renju Unit mill-Unjoni jsir ġuridikament 

effettiv. 

imħassar 

Or. en 
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Anness – Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Ir-rappreżentanti fil-Parlament Ewropew li 

jimlew is-siġġijiet addizzjonali li 

jirriżultaw mid-differenza bejn l-għadd ta' 

siġġijiet allokati lil dak l-Istat Membru 

skont l-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dan 

il-paragrafu għandhom jibdew jokkupaw 

is-siġġu tagħhom fil-Parlament fl-istess 

waqt. 

Ir-rappreżentanti kollha fil-Parlament 

Ewropew li jimlew is-siġġijiet addizzjonali 

li jirriżultaw mid-differenza bejn l-għadd 

ta' siġġijiet allokati lil dak l-Istat Membru 

skont l-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dan 

il-paragrafu għandhom jibdew jokkupaw 

is-siġġu tagħhom fil-Parlament fl-istess 

waqt. 

Or. en 

 

 


