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Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât introducerea unei 

circumscripții comune ar consolida 

noțiunea de cetățenie europeană și ar 

accentua caracterul european al 

alegerilor pentru Parlamentul European; 

I. întrucât introducerea unei 

circumscripții comune ar conduce la două 

tipuri de deputați în Parlamentul 

European, cu două tipuri de voturi și 

legitimitate diferită; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază faptul că locurile care 

vor fi eliberate de Regatul Unit după 

retragerea din Uniunea Europeană va 

facilita adoptarea unei noi repartizări a 

locurilor în Parlament, care să aplice 

principiul proporționalității degresive; 

subliniază, se asemenea, că noua 

repartizare propusă va permite o reducere a 

dimensiunii Parlamentului; ia act de faptul 

că utilizarea doar a unei fracțiuni a 

locurilor eliberate de Regatul Unit este 

suficientă pentru a niciun stat membru să 

nu piardă locuri și permite alocarea unui 

număr semnificativ de locuri 

circumscripției comune; 

7. subliniază faptul că locurile care 

vor fi eliberate de Regatul Unit după 

retragerea din Uniunea Europeană nu vor 

fi utilizate pentru adoptarea unei noi 

repartizări a locurilor în Parlament, care să 

aplice principiul proporționalității 

degresive; subliniază, se asemenea, că noua 

repartizare propusă va permite o reducere a 

dimensiunii Parlamentului de la 751 la 678 

de locuri; 

Or. en 
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Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că revizuirea Actului 

privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot 

universal direct va crea temeiul juridic 

pentru instituirea circumscripției comune; 

eliminat 

Or. en 

 


