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Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în propunerea sa din 11 

noiembrie 2015 pentru o Decizie a 

Consiliului de modificare a Actului privind 

alegerea membrilor Parlamentului 

European prin vot universal direct, 

Parlamentul European și-a exprimat poziția 

privind crearea unei circumscripții comune, 

în care prima poziție de pe liste să fie 

ocupată de candidatul nominalizat de 

fiecare familie politică pentru funcția de 

Președinte al Comisiei; 

G. întrucât, în propunerea sa din 11 

noiembrie 2015 pentru o Decizie a 

Consiliului de modificare a Actului privind 

alegerea membrilor Parlamentului 

European prin vot universal direct, 

Parlamentul European și-a exprimat poziția 

privind crearea unei circumscripții 

comune; întrucât, pentru a asigura 

legitimitatea, Parlamentul European ar 

trebui, cu toate acestea, să aibă în 

componență numai deputați aleși, care 

reprezintă cetățenii statelor membre; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât mai multe state membre și-

au exprimat recent sprijinul pentru crearea 

unei circumscripții comune începând cu 

alegerile europene din 2019; întrucât o 

condiție necesară pentru înființarea unei 

circumscripții comune este modificarea 

Actului privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot 

universal direct, care ar trebuie adoptată 

cu cel puțin un an înainte de alegerile 

europene, conform dispozițiilor Codului 

de bună conduită electorală al Comisiei 

de la Veneția; 

H. întrucât mai multe state membre și-

au exprimat recent preocupările cu privire 

la crearea unei circumscripții comune; 

întrucât declarația privind viitorul Europei 

din 26 ianuarie 2018 a Grupului de la 

Vișegrad a demonstrat că nu există niciun 

mandat pentru înființarea unei 

circumscripții comune în toate statele 

membre; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât mai multe state membre și-

au exprimat recent sprijinul pentru 
crearea unei circumscripții comune 

începând cu alegerile europene din 2019; 

întrucât o condiție necesară pentru 

înființarea unei circumscripții comune 

este modificarea Actului privind alegerea 

membrilor Parlamentului European prin 

vot universal direct, care ar trebuie 

adoptată cu cel puțin un an înainte de 

alegerile europene, conform dispozițiilor 

Codului de bună conduită electorală al 

Comisiei de la Veneția; 

H. întrucât mai multe state membre nu 

sunt de acord cu crearea unei 

circumscripții comune; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât introducerea unei 

circumscripții comune ar consolida 

noțiunea de cetățenie europeană și ar 

accentua caracterul european al 

alegerilor pentru Parlamentul European; 

I. întrucât introducerea unui astfel de 

circumscripții nici măcar nu există în 

statele federale din întreaga lume, ar 

ridica probleme grave cu privire la 

legitimitatea și responsabilitatea 

deputaților aleși pe astfel de liste 

transnaționale, în absența unui demos 

unic european, separat de cele ale 

națiunilor, ar consolida percepția unui 

sistem UE de cooptare a elitelor și ar face 

ca cetățenii să se simtă chiar mai 

îndepărtați de Uniunea Europeană și 

neîncrezători față de aceasta; 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât nu numai listele 

prezentate de partidele politice europene 

ar trebui să fie admisibile ca liste 

transnaționale pentru alegerile în 

Parlamentul European în circumscripția 

comună, ci și listele prezentate de 

partidele politice sau mișcările naționale 

care nu sunt afiliate la un partid politic 

european, dar care îndeplinesc o serie de 

criterii europene prestabilite; 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază faptul că locurile care 

vor fi eliberate de Regatul Unit după 

retragerea din Uniunea Europeană va 

facilita adoptarea unei noi repartizări a 

locurilor în Parlament, care să aplice 

principiul proporționalității degresive; 

subliniază, se asemenea, că noua 

repartizare propusă va permite o reducere a 

dimensiunii Parlamentului; ia act de faptul 

că utilizarea doar a unei fracțiuni a 

locurilor eliberate de Regatul Unit este 

suficientă pentru a niciun stat membru să 

nu piardă locuri și permite alocarea unui 

număr semnificativ de locuri 

circumscripției comune; 

7. subliniază faptul că locurile care 

vor fi eliberate de Regatul Unit după 

retragerea din Uniunea Europeană va 

facilita adoptarea unei noi repartizări a 

locurilor în Parlament, care să aplice 

principiul proporționalității degresive; 

subliniază, se asemenea, că noua 

repartizare propusă va permite o reducere a 

dimensiunii Parlamentului; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că reducerea dimensiunii 

Parlamentului va lăsa o marjă de locuri 

care va permite adaptarea la eventualele 

viitoare extinderi ale Uniunii Europene și 

la deputații aleși pe liste transnaționale 

într-o circumscripție comună; 

8. subliniază că reducerea dimensiunii 

Parlamentului va lăsa o marjă de locuri 

care va permite adaptarea la eventualele 

viitoare extinderi ale Uniunii Europene; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că revizuirea Actului 

privind alegerea membrilor Parlamentului 

European prin vot universal direct va crea 

temeiul juridic pentru instituirea 

circumscripției comune; 

13. subliniază că revizuirea Actului 

privind alegerea membrilor Parlamentului 

European prin vot universal direct va evita 

să creeze temeiul juridic pentru instituirea 

unei circumscripții comune, dat fiind că 

condițiile politice nu sunt îndeplinite; 

Or. en 

 


