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31.1.2018 A8-0007/38 

Изменение  38 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер, Педру Силва Перейра 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение – съображение 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3) Трябва да се предостави 

подходящо правно основание за 

съвместен избирателен район, 

обхващащ цялата територия на Съюза, с 

решението на Съвета за приемане на 

разпоредбите за изменение на Акта за 

избирането на членове на Европейския 

парламент чрез всеобщи преки избори, с 

което да се установят, в съответствие с 

член 223, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

условията за сформирането на такъв 

съвместен избирателен район; 

3) Не следва да се предоставя 

подходящо правно основание за 

съвместен избирателен район, 

обхващащ цялата територия на Съюза, с 

решението на Съвета за приемане на 

разпоредбите за изменение на Акта за 

избирането на членове на Европейския 

парламент чрез всеобщи преки избори, с 

което да се установят, в съответствие с 

член 223, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

тъй като липсват политическите 

условия за сформирането на такъв 

съвместен избирателен район; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/39 

Изменение  39 

Кажимеж Михал Уяздовски 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер, Педру Силва Перейра 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

Предложение за резолюция 

Приложение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Член 4 заличава се 

След влизането в сила на 

подходящото правно основание за 

транснационални листи, се 

установява съвместен избирателен 

район, обхващащ цялата територия 

на Съюза. Условията на този 

избирателен район се определят в 

решението на Съвета за приемане на 

разпоредбите за изменение на Акта за 

избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори. 

 

Но в случай че Обединеното кралство 

продължава да е държава членка на 

Съюза в началото на парламентарния 

мандат 2019 – 2024 г., и ако в 

Европейския парламент има 

представители, избрани с 

транснационални листи, те заемат 

своето място след като оттеглянето 

на Обединеното кралство от Съюза 

породи правно действие. 

 

Броят на представителите, избрани в 

съвместния избирателен район, се 

определя въз основа на броя на 

държавите членки. 

 

Or. en 
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