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1.2.2018 A8-0007/40 

Predlog spremembe  40 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker bi uvedba tega volilnega 

okrožja okrepila pojem evropskega 

državljanstva in evropski značaj volitev v 

Evropski parlament; 

I. ker bi uvedba enotnega volilnega 

okrožja ustvarila dve različni vrsti 

poslancev Evropskega parlamenta, na 

podlagi dveh oblik glasovanja z različnimi 

pravnimi podlagami; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/41 

Predlog spremembe  41 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da bodo sedeži, ki se 

bodo sprostili po izstopu Združenega 

kraljestva iz Evropske unije, olajšali 

sprejetje novega sistema razdelitve v 

Parlamentu, s katerim se bo uveljavilo 

načelo upadajoče proporcionalnosti; 

poudarja, da bi predlagana nova razdelitev 

omogočila, da se velikost Parlamenta 

zmanjša; ugotavlja, da bi uporaba le dela 

sedežev, ki jih bo sprostilo Združeno 

kraljestvo, omogočila, da nobena država 

članica ne bi izgubila sedeža ter da bi se 

številni sedeži dodelili enotnemu 

volilnemu okrožju; 

7. poudarja, naj se sedeži, ki se bodo 

sprostili po izstopu Združenega kraljestva 

iz Evropske unije, ne uporabijo za lažje 

sprejetje novega sistema razdelitve v 

Parlamentu, s katerim se bo uveljavilo 

načelo upadajoče proporcionalnosti; 

poudarja, da bi predlagana nova razdelitev 

omogočila, da se velikost Parlamenta 

zmanjša od 751 sedežev na 678; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/42 

Predlog spremembe  42 

Gerolf Annemans 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Sestava Evropskega parlamenta 

2017/2054(INL) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da bo reforma Akta o 

volitvah poslancev Evropskega 

parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami ustvarila pravno podlago za 

oblikovanje enotnega volilnega okrožja; 

črtano 

Or. en 

 

 


