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31.1.2018 A8-0007/26 

Predlog spremembe  26 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – uvodna izjava 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(3) Ustrezna pravna podlaga za 

enotno volilno okrožje, ki bo zajemalo vse 

ozemlje Unije, mora biti določena s 

sklepom Sveta o sprejetju določb, ki 

spreminjajo Akt o volitvah poslancev 

Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami, ki bo v skladu s 

členom 223(1) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije določal pogoje za 

oblikovanje enotnega volilnega okrožja; 

črtano 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/27 

Predlog spremembe  27 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – člen 4 – odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Po uveljavitvi ustrezne pravne podlage za 

nadnacionalne liste, se oblikuje enotno 

volilno okrožje, ki bo zajemalo vse ozemlje 

Unije. Pogoji za to volilno okrožje se 

določijo s sklepom Sveta o sprejetju 

določb, ki spreminjajo Akt o volitvah 

poslancev Evropskega parlamenta s 

splošnimi neposrednimi volitvami. 

črtano 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/28 

Predlog spremembe  28 

György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – člen 4 – odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Vendar v primeru, da bi Združeno 

kraljestvo na začetku zakonodajnega 

obdobja 2019-2024 še bilo država članica 

Evropske unije, in če se v Evropski 

parlament izvolijo predstavniki 

nadnacionalnih list, ti prevzamejo svoje 

sedeže šele, ko izstop Združenega 

kraljestva iz Evropske unije začne pravno 

učinkovati. 

črtano 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/29 

Predlog spremembe  29 

Danuta Maria Hübner 

v imenu skupine PPE 

Pedro Silva Pereira 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Istočasno prevzamejo svoj sedež v 

Parlamentu predstavniki, ki bodo zapolnili 

sedeže, nastale zaradi razlike med številom 

sedežev, dodeljenih državi članici v prvem 

in drugem pododstavki tega odstavka. 

Istočasno prevzamejo svoj sedež v 

Parlamentu vsi predstavniki, ki bodo 

zapolnili sedeže, nastale zaradi razlike med 

številom sedežev, dodeljenih v prvem in 

drugem pododstavku tega odstavka. 

Or. en 

 

 

 


