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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

1.2.2018 A8-0007/40 

Τροπολογία  40 

Gerolf Annemans 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

2017/2054(INL) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

καθιέρωση μιας τέτοιας εκλογικής 

περιφέρειας θα ενίσχυε την έννοια της 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας και θα 

ενδυνάμωνε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα 

των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

καθιέρωση κοινής εκλογικής περιφέρειας 

θα δημιουργούσε δύο διαφορετικά είδη 

βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με δύο διαφορετικές 

εκλογικές διαδικασίες και διαφορετική 

νομιμοποίηση· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που 

θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας 

νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την 

αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας· 

υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την 

προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο 

αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου· 

επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού 

εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο 

Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι 

δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο 

κράτος μέλος και επιτρέπει να διατεθεί 

σημαντικός αριθμός εδρών στην κοινή 

εκλογική περιφέρεια· 

7. υπογραμμίζει ότι οι έδρες που θα 

εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για να 

διευκολυνθεί η εφαρμογή νέας κατανομής 

των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 

οποία θα διέπεται από την αρχή της 

φθίνουσας αναλογικότητας· υπογραμμίζει 

εξάλλου ότι με την προτεινόμενη νέα 

κατανομή θα μειωθεί ο αριθμός των μελών 

του Κοινοβουλίου από 751 σε 678 έδρες· 

Or. en 
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Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. υπογραμμίζει ότι με την 

αναθεώρηση της πράξης περί εκλογής 

των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία δημιουργείται η νομική βάση 

για τη σύσταση κοινής εκλογικής 

περιφέρειας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 


