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Förslag till resolution 

Skäl G 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. I sitt förslag av den 11 november 

2015 till ett rådsbeslut om antagande av 

bestämmelser om ändring av akten om 

allmänna direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet angav parlamentet sin 

ståndpunkt i fråga om att upprätta en 

gemensam valkrets där listorna toppas av 

dem som varje politisk familj nominerat 

som kandidat till befattningen som 

kommissionens ordförande. 

G. I sitt förslag av den 11 november 

2015 till ett rådsbeslut om antagande av 

bestämmelser om ändring av akten om 

allmänna direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet angav parlamentet sin 

ståndpunkt i fråga om att upprätta en 

gemensam valkrets. För att säkerställa sin 

legitimitet bör Europaparlamentet icke 

desto mindre endast omfatta valda 

ledamöter som företräder medborgarna i 

medlemsstaterna. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Skäl H 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Ett flertal medlemsstater har 

nyligen uttalat sitt stöd för inrättandet av 

en gemensam valkrets från och med valet 

till Europaparlamentet 2019. En 

nödvändig förutsättning för införandet av 

en gemensam valkrets är en ändring av 

akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, som bör 

antas senast ett år före valet till 

Europaparlamentet i enlighet med 

Venedigkommissionens uppförandekod i 

valfrågor. 

H. Ett flertal medlemsstater har 

nyligen uttalat sina betänkligheter när det 

gäller inrättandet av en gemensam valkrets 

från och med valet till 

Europaparlamentet 2019. Det uttalande om 

Europas framtid som Visegrádgruppen 

gjorde den 26 januari 2018 visade att det 

saknas mandat för införandet av en 

medlemsstatsövergripande gemensam 

valkrets. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Skäl H 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Ett flertal medlemsstater har 

nyligen uttalat sitt stöd för inrättandet av 

en gemensam valkrets från och med valet 

till Europaparlamentet 2019. En 

nödvändig förutsättning för införandet av 

en gemensam valkrets är en ändring av 

akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, som bör 

antas senast ett år före valet till 

Europaparlamentet i enlighet med 

Venedigkommissionens uppförandekod i 

valfrågor. 

H. Ett flertal medlemsstater 

godkänner inte inrättandet av en 

gemensam valkrets. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Skäl I 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Införandet av en sådan valkrets 

skulle stärka idén om 

unionsmedborgarskapet och öka den 

europeiska karaktären av valen till 

Europaparlamentet. 

I. Införandet av en sådan valkrets 

existerar inte ens i några federala stater 

runtom i världen, skulle ge upphov till 

allvarliga betänkligheter i fråga om 

legitimiteten och ansvarsskyldigheten för 

ledamöter som väljs från sådana 

transnationella listor – i frånvaro av ett 

gemensamt europeiskt demos, som är 

separerat från nationerna –, skulle stärka 

uppfattningen att EU är ett elitsystem med 

kooptation och skulle få medborgarna att 

känna sig ännu mer avlägsna från och 

misstänksamma mot unionen. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Skäl J 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. Inte bara listor som inges av 

befintliga europeiska politiska partier bör 

vara tillåtliga som transnationella listor 

för valet till Europaparlamentet i den 

gemensamma valkretsen, utan även listor 

som inges av nationella politiska partier 

eller rörelser som inte är knutna till något 

europeiskt politiskt parti, om de uppfyller 

på förhand fastställda europeiska 

kriterier. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet understryker att 

de platser som Förenade kungariket lämnar 

vid sitt utträde ur Europeiska unionen 

kommer att underlätta antagandet av ett 

nytt system som reglerar tilldelning av 

platserna i parlamentet och som kommer 

att genomföra principen om degressiv 

proportionalitet Vidare understryks att den 

nya tilldelning som föreslås skulle göra det 

möjligt att minska parlamentets storlek. 

Parlamentet konstaterar att 

användningen av bara en bråkdel av de 

platser som Förenade kungariket lämnar 

är tillräcklig för att säkerställa att ingen 

medlemsstat förlorar några platser och 

gör det möjligt att tilldela ett avsevärt 

antal platser till den gemensamma 

valkretsen. 

7. Europaparlamentet understryker att 

de platser som Förenade kungariket lämnar 

vid sitt utträde ur Europeiska unionen 

kommer att underlätta antagandet av ett 

nytt system som reglerar tilldelning av 

platserna i parlamentet och som kommer 

att genomföra principen om degressiv 

proportionalitet Vidare understryks att den 

nya tilldelning som föreslås skulle göra det 

möjligt att minska parlamentets storlek. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet understryker att 

en minskning av parlamentets storlek 

skulle lämna kvar ett antal platser för att 

tillgodose eventuella framtida utvidgningar 

av Europeiska unionen och ledamöter som 

väljs från transnationella listor i en 

gemensam valkrets. 

8. Europaparlamentet understryker att 

en minskning av parlamentets storlek 

skulle lämna kvar ett antal platser för att 

tillgodose eventuella framtida utvidgningar 

av Europeiska unionen. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 13 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet understryker att 

reformen av akten om allmänna direkta val 

av ledamöter av Europaparlamentet 

kommer att skapa en rättslig grund för 

inrättandet av en gemensam valkrets. 

13. Europaparlamentet understryker att 

man vid reformen av akten om allmänna 

direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet ska avstå från att skapa 

en rättslig grund för inrättandet av en 

gemensam valkrets, eftersom de politiska 

villkoren inte är uppfyllda. 

Or. en 

 


