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Betänkande A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Europaparlamentets sammansättning 

2017/2054(INL) 

Förslag till resolution 

Bilaga – skäl 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

(3) Den lämpliga rättsliga grunden för 

en gemensam valkrets som omfattar 

unionens hela territorium måste 

tillhandahållas genom ett rådsbeslut om 

antagande av bestämmelser om ändring av 

akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, som i 

enlighet med artikel 223.1 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt anger 

villkoren för inrättandet av en sådan 

gemensam valkrets. 

(3) Den lämpliga rättsliga grunden för 

en gemensam valkrets som omfattar 

unionens hela territorium bör inte 

tillhandahållas genom ett rådsbeslut om 

antagande av bestämmelser om ändring av 

akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet i enlighet 

med artikel 223.1 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

eftersom de politiska villkoren för 

inrättandet av en sådan gemensam valkrets 

inte är uppfyllda. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

Artikel 4 utgår 

Efter ikraftträdandet av den lämpliga 

rättsliga grunden för transnationella 

listor ska det inrättas en gemensam 

valkrets som omfattar unionens hela 

territorium. Villkoren för en sådan 

gemensam valkrets ska anges i rådets 

beslut om antagande av bestämmelser om 

ändring av akten om allmänna direkta val 

av ledamöter av Europaparlamentet. 

 

Om emellertid Förenade kungariket 

fortfarande är en av unionens 

medlemsstater vid inledningen av 

valperioden 2019–2024, och om det finns 

företrädare i Europaparlamentet som 

valts på transnationella listor, ska dessa 

tillträda sina platser först när Förenade 

kungarikets utträde ur Europeiska 

unionen får rättsverkan. 

 

Antalet företrädare som väljs i den 

gemensamma valkretsen ska fastställas på 

grundval av antalet medlemsstater. 

 

Or. en 

 

 


