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31.1.2018 A8-0007/26 

Amendement  26 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – overweging 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(3) De passende rechtsgrond voor een 

gemeenschappelijk kiesdistrict dat het 

hele grondgebied van de Unie omvat, 

moet geboden worden door het Besluit 

van de Raad tot vaststelling van de 

bepalingen tot wijziging van de Akte 

betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees 

Parlement door middel van rechtstreekse 

algemene verkiezingen, waarin de 

voorwaarden worden bepaald voor de 

vorming van een dergelijk 

gemeenschappelijk kiesdistrict, een en 

ander in overeenstemming met artikel 

223, lid 1, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie; 

Schrappen 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/27 

Amendement  27 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – artikel 4 – alinea 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Na het van kracht worden van de 

passende rechtsgrondslag voor de 

transnationale lijsten wordt een 

gemeenschappelijk kiesdistrict gevormd 

dat het hele grondgebied van de Unie 

omvat. De bepalingen inzake dit 

gemeenschappelijke kiesdistrict worden 

vastgelegd in het Besluit van de Raad tot 

vaststelling van de bepalingen tot 

wijziging van de Akte betreffende de 

verkiezing van de vertegenwoordigers in 

het Europees Parlement door middel van 

rechtstreekse algemene verkiezingen. 

Schrappen 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/28 

Amendement  28 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – artikel 4 – alinea 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Indien evenwel het Verenigd Koninkrijk 

aan het begin van de zittingsperiode 2019-

2024 nog steeds een lidstaat van de Unie 

is en als er vertegenwoordigers in het 

Europees Parlement verkozen zijn op 

basis van transnationale lijsten, nemen 

deze vertegenwoordigers pas zitting in het 

Parlement als de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk uit de Unie 

rechtsgeldig wordt. 

Schrappen 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/29 

Amendement  29 

Danuta Maria Hübner 

namens de PPE-Fractie 

Pedro Silva Pereira 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

Ontwerpresolutie 

Bijlage – artikel 3 – lid 2 – alinea 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

De vertegenwoordigers in het Europees 

Parlement die de extra zetels zullen 

bezetten die het verschil zijn tussen het 

aantal overeenkomstig de eerste alinea en 

de tweede alinea van dit lid toegewezen 

zetels, nemen op hetzelfde moment zitting 

in het Parlement. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. en 

 

 


