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Ändringsförslag  40 

Gerolf Annemans 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Europaparlamentets sammansättning 

2017/2054(INL) 

 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Införandet av en sådan valkrets 

skulle stärka idén om 

unionsmedborgarskapet och öka den 

europeiska karaktären av valen till 
Europaparlamentet. 

I. Införandet av en gemensam 

valkrets skulle skapa två olika slags 

ledamöter av Europaparlamentet, som väljs 

på olika sätt och har olikartad legitimitet. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet understryker att 

de platser som Förenade kungariket lämnar 

vid sitt utträde ur Europeiska unionen 

kommer att underlätta antagandet av ett 

nytt system som reglerar tilldelning av 

platserna i parlamentet och som kommer 

att genomföra principen om degressiv 

proportionalitet. Vidare understryks att den 

nya tilldelning som föreslås skulle göra det 

möjligt att minska parlamentets storlek. 

Parlamentet konstaterar att 

användningen av bara en bråkdel av de 

platser som Förenade kungariket lämnar 

är tillräcklig för att säkerställa att ingen 

medlemsstat förlorar några platser och 

gör det möjligt att tilldela ett avsevärt 

antal platser till den gemensamma 

valkretsen. 

7. Europaparlamentet understryker att 

de platser som Förenade kungariket lämnar 

vid sitt utträde ur Europeiska unionen 

inte ska användas för att underlätta 

antagandet av ett nytt system som reglerar 

tilldelning av platserna i parlamentet och 

som kommer att genomföra principen om 

degressiv proportionalitet. Vidare 

understryks att den nya tilldelning som 

föreslås skulle göra det möjligt att minska 

parlamentets storlek från 751 platser till 

678 platser. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 13 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet understryker 

att reformen av akten om allmänna 

direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet kommer att skapa en 

rättslig grund för inrättandet av en 

gemensam valkrets. 

utgår 

Or. en 

 


