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Доклад A8-0007/2018 

Данута Мария Хюбнер 

Състав на Европейския парламент 

2017/2054(INL) 

 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 
Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че 

въвеждането на такъв избирателен 

район ще допринесе за укрепването на 

представата за европейско 

гражданство и ще засили европейския 

характер на изборите за Европейски 
парламент; 

И. като има предвид, че 

въвеждането на съвместен избирателен 

район ще създаде два различни типа 

членове на Европейския парламент, с 

два различни вида гласуване и 

различна легитимност; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 
Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че местата, които ще 

бъдат освободени от Обединеното 

кралство при оттеглянето му от 

Европейския съюз ще улеснят 

приемането на ново разпределение на 

местата в Парламента, при което ще се 

прилага принципът на регресивната 

пропорционалност; освен това 

подчертава, че предложеното ново 

разпределение ще даде възможност за 

намаляване на общия брой на членовете 

на Парламента; отбелязва, че 

използването на само една малка 

част от местата, освободени от 

Обединеното кралство, е 

достатъчно, за да се гарантира, че 

няма да има загуба на места за никоя 

държава членка и ще направи 

възможно разпределянето на 

значителен брой места на съвместния 

избирателен район; 

7. подчертава, че местата, които ще 

бъдат освободени от Обединеното 

кралство при оттеглянето му от 

Европейския съюз, не се използват за 

улесняване на приемането на ново 

разпределение на местата в Парламента, 

при което ще се прилага принципът на 

регресивната пропорционалност; освен 

това подчертава, че предложеното ново 

разпределение ще даде възможност за 

намаляване на общия брой на членовете 

на Парламента от 751 на 678; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 
Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава, че 

преразглеждането на Акта за 

избирането на членове на 

Европейския парламент чрез всеобщи 

преки избори ще предостави правно 

основание за установяването на 

съвместен избирателен район; 

заличава се 

Or. en 

 


