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Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at indførelsen af en 

sådan valgkreds vil styrke begrebet 

europæisk medborgerskab og styrke den 

europæiske karakter af valget til Europa-

Parlamentet; 

I. der henviser til, at indførelsen af en 

fælles valgkreds vil skabe to forskellige 

former for medlemmer af Europa-

Parlamentet med to forskellige 

stemmegrundlag og forskellige 

legitimiteter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger, at pladser, der bliver 

ledige som følge af Det Forenede 

Kongeriges  udtræden af Den Europæiske 

Union, vil lette vedtagelsen af en ny 

fordeling af pladserne i Europa-

Parlamentet, hvorved princippet om 

degressiv proportionalitet gennemføres; 

understreger endvidere, at den nye 

foreslåede fordeling ville give mulighed for 

at mindske Parlamentets størrelse; 

bemærker, at kun en brøkdel af de 

pladser, som Det Forenede Kongerige har 

afgivet, er tilstrækkelig til at sikre, at der 

ikke sker et tab af pladser for nogen 

medlemsstat, og gør det muligt at afsætte 

et betydeligt antal pladser til den fælles 

valgkreds; 

7. understreger, at pladser, der bliver 

ledige som følge af Det Forenede 

Kongeriges udtræden af Den Europæiske 

Union, ikke skal anvendes til at lette 

vedtagelsen af en ny fordeling af pladserne 

i Europa-Parlamentet, hvorved princippet 

om degressiv proportionalitet gennemføres; 

understreger endvidere, at den nye 

foreslåede fordeling ville give mulighed for 

at mindske Parlamentets størrelse fra 751 

til 678 pladser; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. understreger, at den af Europa-

Parlamentet foreslåede revision af akten 

om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet 

skaber retsgrundlaget for oprettelsen af 

en fælles valgkreds; 

udgår 

Or. en 

 


