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Ændringsforslag 25
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Led 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

der henviser til artikel 9, 10, 14, stk. 2, og 
48, stk. 2, 3 og 4, i traktaten om oprettelse 
af Den Europæiske Union (TEU) og til 
artikel 22, 223 og 225 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

der henviser til artikel 9, 10, 14, stk. 2, og 
48, stk. 2, 3 og 4, i traktaten om oprettelse 
af Den Europæiske Union (TEU), til artikel 
22, 223 og 225 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), og til artikel 3 i protokol (nr. 2) 
om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet,

Or. en

Ændringsforslag 26
György Schöpflin

Forslag til beslutning
Led 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Kommissionen forslag 
(KOM(2006)0791) til Rådets direktiv om 
ændring af direktiv 93/109/EF af 6. 
december 1993, for så vidt angår nærmere 
regler for valgret og valgbarhed ved valg 
til Europa-Parlamentet for 
unionsborgere, der har bopæl i en 
medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere,

Or. en

Ændringsforslag 27
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt A a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. i henhold til artikel 10, stk. 2, i TEU 
repræsenteres borgerne repræsenteres 
direkte på EU-plan i Europa-Parlamentet,

Or. en

Ændringsforslag 28
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. Parlamentet er blevet valgt ved 
almindelige direkte valg hvert femte år 
siden 1979, og dets beføjelser og 
indflydelse er lige siden blevet stadig 
større, navnlig som følge af 
Lissabontraktatens ikrafttræden,

D. Parlamentet er blevet valgt ved 
almindelige direkte valg hvert femte år 
siden 1979, og dets beføjelser og 
indflydelse er lige siden blevet stadig 
større,

Or. de

Ændringsforslag 29
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. unionsborgerskabsbegrebet, der formelt 
blev indført i den konstitutionelle orden 
ved Maastrichttraktaten i 1993, omfattede 
retten til på visse betingelser at deltage i 
valg til Europa-Parlamentet og kommunale 
valg i andre medlemsstater end ens egen, 
og chartret om grundlæggende rettigheder, 
der nu har bindende retsgyldighed i 
henhold til Lissabontraktaten, har styrket 
denne ret og andre borgerlige rettigheder,

F. unionsborgerskabsbegrebet, der formelt 
blev indført i den konstitutionelle orden 
ved Maastrichttraktaten i 1993, omfattede 
retten til på visse betingelser at deltage i 
valg til Europa-Parlamentet og kommunale 
valg i andre medlemsstater end ens egen, 
og chartret om grundlæggende rettigheder, 
der nu har bindende retsgyldighed i 
henhold til Lissabontraktaten, har styrket 
denne ret og de dermed forbundne
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rettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 30
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. Parlamentets demokratiske funktion 
nyder imidlertid fortsat kun begrænset 
anerkendelse i befolkningen, de politiske 
partier på europæisk plan er stadig i den 
tidlige udviklingsfase, valgkampagnerne 
er stadig mere nationale end europæiske, 
og mediedækningen af Parlamentet er 
uregelmæssig,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 31
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. den samlede valgdeltagelse ved valgene 
til Europa-Parlamentet er faldet støt fra 63 
% i 1979 til 43 % i 2009,

H. den samlede valgdeltagelse ved valgene 
til Europa-Parlamentet er faldet støt fra 63 
% i 1979 til 43 % i 2009; de nye 
bestemmelser i Lissabontraktaten 
forpligter Europa-Parlamentet og alle de 
andre institutioner til at fremme 
borgernes deltagelse i EU’s demokratiske 
proces,

Or. en
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Ændringsforslag 32
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der er en række forskelle mellem de 
ordninger, de forskellige medlemsstater 
benytter ved valg til Europa-Parlamentet, 
navnlig med hensyn til organiseringen af 
valgkredse og anvendelsen af 
præferencestemmer, men også hvad 
angår foranstaltninger med henblik på at 
øge repræsentationen af kvinder og 
etniske minoriteter,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der er en række forskelle mellem de 
ordninger, de forskellige medlemsstater 
benytter ved valg til Europa-Parlamentet, 
navnlig med hensyn til organiseringen af 
valgkredse og anvendelsen af 
præferencestemmer, men også hvad angår 
foranstaltninger med henblik på at øge 
repræsentationen af kvinder og etniske
minoriteter,

I. der er en række forskelle mellem de 
ordninger, de forskellige medlemsstater 
benytter ved valg til Europa-Parlamentet, 
navnlig med hensyn til organiseringen af 
valgkredse og anvendelsen af 
præferencestemmer, men også hvad angår 
foranstaltninger med henblik på at øge 
repræsentationen af kvinder og minoriteter,

Or. en
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Ændringsforslag 34
György Schöpflin

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. det antal EU-borgere, der er bosiddende i 
en anden medlemsstat end deres egen og 
stemmer ved valg til Europa-Parlamentet, 
er lavt, og det er et fåtal, der stiller op til 
valg til Europa-Parlamentet; der gælder 
forskellige opholdskrav fra stat til stat for 
opnåelse af stemmeret, og det tidsrum, 
efter hvilket staternes egne statsborgere 
med bopæl andetsteds i EU fratages retten 
til at stemme i deres oprindelige hjemland, 
varierer ligeledes,

J. det antal EU-borgere, der er bosiddende i 
en anden medlemsstat end deres egen og 
stemmer ved valg til Europa-Parlamentet, 
er lavt, og det er et fåtal, der stiller op til 
valg til Europa-Parlamentet; der gælder 
forskellige opholdskrav fra stat til stat for 
opnåelse af stemmeret, og det tidsrum, 
efter hvilket staternes egne statsborgere 
med bopæl andetsteds i EU fratages retten 
til at stemme i deres oprindelige hjemland, 
varierer ligeledes; derudover er 
udvekslingen af oplysninger mellem 
medlemsstaterne om statsborgere fra 
andre medlemsstater, som er blevet 
optaget på valglisten eller har ladet sig 
opstille, ikke effektiv,

Or. en

Ændringsforslag 35
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt K

Forslag til beslutning Ændringsforslag

K. selv om medlemsstaterne har en 
betydelig skønsmargen, når de fastlægger, 
hvem der kan stemme ved valg til Europa-
Parlamentet, er de i henhold til 
Domstolens retspraksis ikke desto mindre 
forpligtede til at respektere de generelle 
principper i EU-retten og ikke behandle 
forskellige kategorier af EU-borgere, som 
befinder sig i samme situation, på en sådan 

K. i henhold til de nye bestemmelser i 
Lissabontraktaten og navnlig artikel 10 i 
TEU skal medlemsstaterne respektere de 
generelle principper i EU-retten og ikke 
behandle forskellige kategorier af EU-
borgere, som befinder sig i samme 
situation, på en sådan måde, at der gøres 
forskel på dem1; ligeledes forholder det sig 
sådan, at selv om hver stat selv kan 
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måde, at der gøres forskel på dem1; 
ligeledes forholder det sig sådan, at selv 
om hver stat selv kan fastsætte 
betingelserne for opnåelse eller fortabelse 
af statsborgerskab, må den samtidig tage 
hensyn til status vedrørende 
unionsborgerskabet2,

fastsætte betingelserne for opnåelse eller 
fortabelse af statsborgerskab, må den 
samtidig tage hensyn til status vedrørende 
unionsborgerskabet1,

Or. en

Ændringsforslag 36
György Schöpflin

Forslag til beslutning
Punkt L

Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. Rådet har stadig ikke afsluttet sin 
behandling af de forslag, Kommissionen 
har forelagt med henblik på at gøre det 
lettere for unionsborgere, der er 
bosiddende i en anden medlemsstat end 
deres egen, at deltage i valgene3,

L. Rådet har stadig ikke afsluttet sin 
behandling af de forslag, Kommissionen 
har forelagt med henblik på at gøre det 
lettere for unionsborgere, der er 
bosiddende i en anden medlemsstat end 
deres egen, at deltage i valgene2, og med 
henblik på at afskaffe systemerne til 
udveksling af oplysninger som et af de 
nuværende midler til at hindre borgere i 
gøre brug af deres valgret og valgbarhed i 
mere end en medlemsstat ved det samme 
valg,

Or. en

                                               
1 Sag C-145/04 Spanien mod Det Forenede Kongerige, Sml. 2006 I, s. 7917 (vedrørende Gibraltar), og sag C-
300/04 Eman og Sevinger mod College van burgemeester en wethouders van Den Haag, Sml. 2006 I, s. 8055 
(vedrørende Aruba).
2 Dom af 2.3.2010 i sag C-135/08 Rottmann mod Freistaat Bayern (EUT C 113 af 1.5.2010, s. 4)..
3 Se Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og 
valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34) og Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. september 
2007 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/109/EF for så vidt angår nærmere regler for 
valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor 
de ikke er statsborgere (EUT C 219 E af 28.8.2008, s. 193).
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Ændringsforslag 37
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. i de 27 medlemsstater varierer 
valgbarhedsalderen nu mellem 18 og 25 
år, og valgretsalderen varierer mellem 16 
og 18 år; det er vigtigt at tilskynde unge 
mennesker til at deltage i valgene,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. i de 27 medlemsstater varierer 
valgbarhedsalderen nu mellem 18 og 25 år, 
og valgretsalderen varierer mellem 16 og 
18 år; det er vigtigt at tilskynde unge 
mennesker til at deltage i valgene,

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 39
Rainer Wieland

Forslag til beslutning
Punkt M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. i de 27 medlemsstater varierer 
valgbarhedsalderen nu mellem 18 og 25 år, 
og valgretsalderen varierer mellem 16 og 
18 år; det er vigtigt at tilskynde unge 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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mennesker til at deltage i valgene,

Or. de

Ændringsforslag 40
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo

Forslag til beslutning
Punkt N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. antallet af kvindelige MEP'er udgør nu 
35 procent; der bør træffes 
foranstaltninger til yderligere at 
formindske den kønsmæssige ubalance i 
Parlamentet, navnlig i visse medlemsstater,

N. antallet af kvindelige MEP'er udgør nu 
35 procent; der bør gøres en indsats for 
yderligere at formindske den kønsmæssige 
ubalance i Parlamentet, navnlig i visse 
medlemsstater,

Or. en

Ændringsforslag 41
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt N

Forslag til beslutning Ændringsforslag

N. antallet af kvindelige MEP'er udgør nu 
35 procent; der bør træffes 
foranstaltninger til yderligere at 
formindske den kønsmæssige ubalance i 
Parlamentet, navnlig i visse 
medlemsstater,

N. antallet af kvindelige MEP'er udgør nu 
35 procent, og tendensen er stigende, 
hvilket hilses velkomment,

Or. de

Ændringsforslag 42
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt O
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

O. der er fortsat en række andre spørgsmål 
vedrørende valget, som kunne undersøges, 
herunder spørgsmålet om spærregrænser, 
anvendelse af elektronisk afstemning,
valgs prøvelse for de valgte medlemmer og 
besættelse af ledige mandater,

O. der er fortsat en række andre spørgsmål 
vedrørende valget, som kunne drøftes og
undersøges i fremtiden, f.eks. spørgsmålet 
om valgs prøvelse for de valgte 
medlemmer og besættelse af ledige 
mandater,

Or. de

Ændringsforslag 43
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt O

Forslag til beslutning Ændringsforslag

O. der er fortsat en række andre spørgsmål 
vedrørende valget, som kunne undersøges, 
herunder spørgsmålet om spærregrænser, 
anvendelse af elektronisk afstemning,
valgs prøvelse for de valgte medlemmer og 
besættelse af ledige mandater,

O. der er fortsat en række andre spørgsmål 
vedrørende valget, som kunne undersøges, 
herunder spørgsmålet om spærregrænser, 
valgs prøvelse for de valgte medlemmer og 
besættelse af ledige mandater,

Or. en

Ændringsforslag 44
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt P

Forslag til beslutning Ændringsforslag

P. Parlamentet har indtrængende 
opfordret Rådet til at fremrykke valgdagen 
til maj måned, så Parlamentet kan 
konstituere sig tidligere og få valgt den 
nye kommissionsformand og for at undgå 
sammenfald med sommerferiestarten i en 

P. på baggrund af principperne i TEU er 
det op til Europa-Parlamentet, sammen 
med Rådet, at fastsætte datoen for valg til 
Europa-Parlamentet,
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række medlemsstater1,

Or. en

Ændringsforslag 45
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt Q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Q. omfordeling af parlamentsmandaterne 
mellem medlemsstaterne skal ske 
regelmæssigt for at afspejle de 
demografiske ændringer i staternes 
fastboende befolkninger og for nøje at 
overholde princippet om degressiv 
proportionalitet; det kan muligvis lade sig 
gøre at opnå enighed om en apolitisk, 
matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, som er 
udspecificeret i akten2,

Q. på baggrund af principperne i TEU 
inddrages Europa-Parlamentet i 
afgørelsen om dets egen sammensætning, 

Or. en

Ændringsforslag 46
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt Q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Q. omfordeling af parlamentsmandaterne 
mellem medlemsstaterne skal ske 
regelmæssigt for at afspejle de 
demografiske ændringer i staternes
fastboende befolkninger og for nøje at 

Q. fordeling af parlamentsmandaterne 
mellem medlemsstaterne skal ske i 
overensstemmelse med reglerne og 
princippet om degressiv proportionalitet;
den bør tilpasses regelmæssigt for at 

                                               
1 Som foreslået i Parlamentets beslutning af 1. december 2005 om proceduren for Europa-Parlamentets 
godkendelse af Kommissionen (EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 137).
2 Erklæring nr. 5 knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten.
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overholde princippet om degressiv 
proportionalitet; det kan muligvis lade sig 
gøre at opnå enighed om en apolitisk,
matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, som er 
udspecificeret i akten1,

afspejle de demografiske ændringer i 
staternes vælgerbefolkninger; det kan 
muligvis lade sig gøre at opnå enighed om 
en matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, som er 
udspecificeret i akten2,

Or. de

Ændringsforslag 47
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt Q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Q. omfordeling af parlamentsmandaterne 
mellem medlemsstaterne skal ske 
regelmæssigt for at afspejle de 
demografiske ændringer i staternes 
fastboende befolkninger og for nøje at 
overholde princippet om degressiv 
proportionalitet; det kan muligvis lade sig 
gøre at opnå enighed om en apolitisk, 
matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, som er 
udspecificeret i akten,

Q. omfordeling af parlamentsmandaterne 
mellem medlemsstaterne skal ske 
regelmæssigt for at afspejle de 
demografiske ændringer i staternes 
fastboende befolkninger og for nøje at 
overholde princippet om degressiv 
proportionalitet; 

Or. en

Ændringsforslag 48
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Forslag til beslutning
Punkt Q

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Q. omfordeling af parlamentsmandaterne 
mellem medlemsstaterne skal ske 

Q. omfordeling af parlamentsmandaterne 
mellem medlemsstaterne skal ske 

                                                                                                                                                  
1 Erklæring nr. 5 knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten.
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regelmæssigt for at afspejle de 
demografiske ændringer i staternes 
fastboende befolkninger og for nøje at 
overholde princippet om degressiv 
proportionalitet; det kan muligvis lade sig 
gøre at opnå enighed om en apolitisk, 
matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, som er 
udspecificeret i akten1,

regelmæssigt for at afspejle de 
demografiske ændringer i staternes 
fastboende befolkninger og for nøje at 
overholde princippet om degressiv 
proportionalitet,

Or. en

Ændringsforslag 49
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt Q a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Qa. ud over princippet om degressiv 
proportionalitet bør fordelingen af 
mandater også ske i overensstemmelse 
med følgende principper, som Europa-
Parlamentet enedes om i sin beslutning af 
11. oktober 2007: princippet om 
funktionsdygtighed, ifølge hvilket der 
fastsættes et loft for antallet af 
medlemmer på et niveau, som stadig er 
foreneligt med en lovgivende forsamlings 
rolle; princippet om pluralisme, der sikrer 
borgerne i hver enkelt medlemsstat 
mulighed for få de politiske 
hovedstrømninger repræsenteret, navnlig 
flertal og opposition; og princippet om 
solidaritet, ifølge hvilket de mere folkerige 
stater accepterer at være 
underrepræsenterede for at give de 
mindre folkerige stater en bedre 
repræsentation,

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Erklæring nr. 5 knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten.
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Ændringsforslag 50
Sari Essayah, Carl Haglund

Forslag til beslutning
Punkt R

Forslag til beslutning Ændringsforslag

R. Parlamentet mangler en selvstændig 
ordning for regulering af medlemmernes 
retlige privilegier og immuniteter; Rådet 
har tidligere indvilget i at behandle 
Parlamentets anmodning om at revidere 
protokollen fra 1965 om privilegier og 
immuniteter, når medlemmernes statut 
var trådt i kraft1,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 51
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt R

Forslag til beslutning Ændringsforslag

R. Parlamentet mangler en selvstændig 
ordning for regulering af medlemmernes 
retlige privilegier og immuniteter; Rådet 
har tidligere indvilget i at behandle 
Parlamentets anmodning om at revidere 
protokollen fra 1965 om privilegier og 
immuniteter, når medlemmernes statut 
var trådt i kraft2,

R. Parlamentet mangler en selvstændig 
ordning for regulering af medlemmernes 
retlige privilegier og immuniteter, 

Or. en

                                               
1 Erklæring af 3. juni 2005 fra medlemsstaternes repræsentanter forsamlet i Rådet.
2 Erklæring af 3. juni 2005 fra medlemsstaternes repræsentanter forsamlet i Rådet.
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Ændringsforslag 52
Rainer Wieland

Forslag til beslutning
Punkt T

Forslag til beslutning Ændringsforslag

T. valgmåden for valg til Europa-
Parlamentet skal fastholde praksis med 
frie, retfærdige og hemmelige valg, opnå 
generel proportionalitet i repræsentationen 
og være holdbar og forståelig,

T. valgmåden for valg til Europa-
Parlamentet skal, lige som måden for 
partiernes udnævnelse af kandidater på 
nationalt plan, fastholde praksis med frie, 
retfærdige og hemmelige valg, opnå 
generel proportionalitet i repræsentationen 
og være holdbar og forståelig,

Or. de

Ændringsforslag 53
Sari Essayah, Carl Haglund

Forslag til beslutning
Punkt W

Forslag til beslutning Ændringsforslag

W. Parlamentet har tidligere besluttet at 
undersøge mulighederne for at vælge 
nogle MEP'er på tværnationale lister, 
eftersom dette ville bibringe kampagnen 
en ægte europæisk dimension, navnlig 
ved at overdrage en central rolle til de 
europæiske politiske partier,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 54
Alain Lamassoure

Forslag til beslutning
Punkt W
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

W. Parlamentet har tidligere besluttet at 
undersøge mulighederne for at vælge 
nogle MEP'er på tværnationale lister, 
eftersom dette ville bibringe kampagnen 
en ægte europæisk dimension, navnlig 
ved at overdrage en central rolle til de 
europæiske politiske partier,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 55
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt W

Forslag til beslutning Ændringsforslag

W. Parlamentet har tidligere besluttet at 
undersøge mulighederne for at vælge 
nogle MEP'er på tværnationale lister, 
eftersom dette ville bibringe kampagnen 
en ægte europæisk dimension, navnlig 
ved at overdrage en central rolle til de 
europæiske politiske partier,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt W

Forslag til beslutning Ændringsforslag

W. Parlamentet har tidligere besluttet at 
undersøge mulighederne for at vælge nogle 
MEP'er på tværnationale lister, eftersom 
dette ville bibringe kampagnen en ægte 
europæisk dimension, navnlig ved at 

W. Parlamentet har tidligere besluttet at 
undersøge mulighederne for at vælge nogle 
MEP'er på tværnationale lister, eftersom 
dette kunne bibringe kampagnen en ægte 
europæisk dimension, navnlig ved at 
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overdrage en central rolle til de europæiske 
politiske partier,

overdrage en central rolle til de europæiske 
politiske partier,

Or. de

Ændringsforslag 57
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt W a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Wa. i forbindelse med indføring af 
tværnationale lister skal ligheden ved valg 
fortsat være det overordnede princip; 
MEP’ernes status bør derfor fortsat være, 
at de er lige, uanset om de er blevet valgt 
fra tværnationale eller nationale lister;

Or. de

Ændringsforslag 58
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt W b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Wb. indførelse af tværnationale lister bør 
ikke medføre yderligere udvidelse af 
Europa-Parlamentet; antallet af mandater 
vil allerede blive øget med 15 medlemmer 
med den forestående gennemførelse af 
fordelingen af mandater under 
Lissabontraktaten; en yderligere udvidelse 
ville hverken være forenelig med 
ovennævnte princip om 
funktionsdygtighed eller de nuværende 
begrænsninger i de offentlige finanser i 
EU og dets medlemsstater;

Or. de
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Ændringsforslag 59
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt X

Forslag til beslutning Ændringsforslag

X. traktaten om Den Europæiske Union 
foreskriver, at "Politiske partier på 
europæisk plan bidrager til at skabe en 
europæisk politisk bevidsthed og til at 
udtrykke unionsborgernes vilje"1,

X. traktaten om Den Europæiske Union 
foreskriver, at "Politiske partier på 
europæisk plan bidrager til at skabe en 
europæisk politisk bevidsthed og til at 
udtrykke unionsborgernes vilje"1, og med 
det for øje har de europæiske politiske 
partier mulighed for at anmode om en 
fælles europæisk vedtægt,

Or. en

Ændringsforslag 60
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt Y

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Y. med Lissabontraktaten er den relevante 
ordlyd vedrørende Parlamentets 
sammensætning ændret fra 
"repræsentanter for folkene i de i 
Fællesskabet sammensluttede stater"2 til 
"repræsentanter for Unionens borgere"3,

udgår

Or. en

                                               
1 Artikel 10, stk. 4, i TEU.
2 Artikel 189 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
3 Artikel 14, stk. 2, i TEU.
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Ændringsforslag 61
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt Z

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Z. trods oprettelsen af 18 nye mandater i 
overensstemmelse med Lissabontraktatens 
bestemmelser vil Parlamentets 
sammensætning ikke være i 
overensstemmelse med princippet om 
degressiv proportionalitet,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 62
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. beslutter at revidere valgmåden i god tid 
forud for valget til Europa-Parlamentet i 
2014 med det formål at øge Parlamentets 
legitimitet og effektivitet ved at styrke 
EU's demokratiske dimension og ved at 
sørge for en rimeligere mandatfordeling 
blandt medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaterne;

1. beslutter at revidere valgmåden i god tid 
forud for valget til Europa-Parlamentet i 
2014 med det formål at øge Parlamentets 
legitimitet og effektivitet ved at styrke 
EU's demokratiske dimension og ved at 
sørge for en rimeligere mandatfordeling 
blandt medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaterne, 
samtidig med at forholdstalsmetoden, der 
finder anvendelse i alle medlemsstater, 
bibeholdes;

Or. de

Ændringsforslag 63
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. beslutter at revidere valgmåden i god tid 
forud for valget til Europa-Parlamentet i 
2014 med det formål at øge Parlamentets 
legitimitet og effektivitet ved at styrke 
EU's demokratiske dimension og ved at 
sørge for en rimeligere mandatfordeling 
blandt medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaterne;

1. beslutter at revidere valgmåden i god tid 
forud for valget til Europa-Parlamentet i 
2014 med det formål at øge Parlamentets 
legitimitet og effektivitet, jf. artikel 10 i 
TEU, ved at styrke EU's demokratiske 
dimension og ved at sørge for en rimeligere 
mandatfordeling blandt medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaterne;

Or. en

Ændringsforslag 64
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. opfordrer i denne forbindelse 
udtrykkeligt medlemsstaterne og de 
europæiske og nationale politiske partier 
til i en bred samfundsmæssig dialog at gå 
ind for en mere ensartet og overskuelig 
valgret i hele EU, som vil øge 
valgdeltagelsen, og i den forbindelse også 
at nå til enighed om, hvordan og hvornår 
man kan få afskaffet de eksisterende 
nationale spærregrænser for valg til 
Europa-Parlamentet, harmonisere 
valgretten og valgbarheden ved valg til 
Europa-Parlamentet og gøre disse 
uafhængige af statsborgerskab og 
unionsborgerskab samt blive enige om en 
ensartet metode for fordelingen af 
mandater, som på effektiv vis udelukker 
skævheder i fordelingen af mandaterne;

Or. de



PE460.673v02-00 22/70 AM\860659DA.doc

DA

Ændringsforslag 65
Sari Essayah, Carl Haglund

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være 
balance mellem kønnene; hver vælger 
skal ud over sin stemme på den nationale 
eller regionale liste kunne afgive én 
stemme på den tværnationale liste; der 
skal til EU-valgkredsen anvendes 
præferencestemmer efter ordningen med 
halvåbne lister (hvorved stemmerne enten 
tildeles partilisten eller individuelle 
kandidater på listen), og mandaterne skal 
fordeles efter Sainte-Laguë-metoden1; 
foreslår endvidere, at der etableres en 
valgmyndighed på EU-plan, som skal 
have til opgave at forestå afviklingen af 
valget af kandidater fra den tværnationale 
EU-liste og at prøve valget af medlemmer 
valgt på denne liste;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 66
Ashley Fox

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 

udgår

                                               
1 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
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af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være 
balance mellem kønnene; hver vælger 
skal ud over sin stemme på den nationale 
eller regionale liste kunne afgive én 
stemme på den tværnationale liste; der 
skal til EU-valgkredsen anvendes 
præferencestemmer efter ordningen med 
halvåbne lister (hvorved stemmerne enten 
tildeles partilisten eller individuelle 
kandidater på listen), og mandaterne skal 
fordeles efter Sainte-Laguë-metoden1; 
foreslår endvidere, at der etableres en 
valgmyndighed på EU-plan, som skal 
have til opgave at forestå afviklingen af 
valget af kandidater fra den tværnationale 
EU-liste og at prøve valget af medlemmer 
valgt på denne liste;

Or. en

Ændringsforslag 67
Alain Lamassoure

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være 
balance mellem kønnene; hver vælger 
skal ud over sin stemme på den nationale 
eller regionale liste kunne afgive én 
stemme på den tværnationale liste; der
skal til EU-valgkredsen anvendes 

udgår

                                                                                                                                                  
1 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
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præferencestemmer efter ordningen med 
halvåbne lister (hvorved stemmerne enten 
tildeles partilisten eller individuelle 
kandidater på listen), og mandaterne skal 
fordeles efter Sainte-Laguë-metoden1; 
foreslår endvidere, at der etableres en 
valgmyndighed på EU-plan, som skal 
have til opgave at forestå afviklingen af 
valget af kandidater fra den tværnationale 
EU-liste og at prøve valget af medlemmer 
valgt på denne liste;

Or. en

Ændringsforslag 68
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være 
balance mellem kønnene; hver vælger 
skal ud over sin stemme på den nationale 
eller regionale liste kunne afgive én 
stemme på den tværnationale liste; der 
skal til EU-valgkredsen anvendes 
præferencestemmer efter ordningen med 
halvåbne lister (hvorved stemmerne enten 
tildeles partilisten eller individuelle 
kandidater på listen), og mandaterne skal 
fordeles efter Sainte-Laguë-metoden2; 
foreslår endvidere, at der etableres en 
valgmyndighed på EU-plan, som skal 
have til opgave at forestå afviklingen af 

udgår

                                                                                                                                                  
1 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
2 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
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valget af kandidater fra den tværnationale 
EU-liste og at prøve valget af medlemmer 
valgt på denne liste;

Or. de

Ændringsforslag 69
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; hver vælger skal ud over 
sin stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste; der skal til EU-
valgkredsen anvendes præferencestemmer 
efter ordningen med halvåbne lister 
(hvorved stemmerne enten tildeles 
partilisten eller individuelle kandidater på 
listen), og mandaterne skal fordeles efter 
Sainte-Laguë-metoden1; foreslår endvidere, 
at der etableres en valgmyndighed på EU-
plan, som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 
tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste;

2. foreslår, at der vælges et antal MEP’er
svarende til mindst en tiendedel af det 
maksimalt tilladte antal MEP’er i en 
fælles valgkreds, der udgøres af hele Den 
Europæiske Unions område; tværnationale 
lister skal sammensættes af kandidater fra 
mindst en tredjedel af medlemsstaterne, og 
der skal være balance mellem kønnene; 
hver vælger skal ud over sin stemme på 
den nationale eller regionale liste kunne 
afgive én stemme på den tværnationale 
liste; der skal til EU-valgkredsen anvendes 
et system med lukkede lister, og 
mandaterne skal fordeles efter Sainte-
Laguë-metoden1; foreslår endvidere, at der 
etableres en valgmyndighed på EU-plan, 
som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 
tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste;

Or. de

                                               
1 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
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Ændringsforslag 70
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; hver vælger skal ud over 
sin stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste; der skal til EU-
valgkredsen anvendes præferencestemmer
efter ordningen med halvåbne lister 
(hvorved stemmerne enten tildeles 
partilisten eller individuelle kandidater på 
listen), og mandaterne skal fordeles efter 
Sainte-Laguë-metoden1; foreslår 
endvidere, at der etableres en 
valgmyndighed på EU-plan, som skal have 
til opgave at forestå afviklingen af valget af 
kandidater fra den tværnationale EU-liste 
og at prøve valget af medlemmer valgt på 
denne liste;

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne og kan sikre en passende 
repræsentation af mænd og kvinder; hver 
vælger skal ud over sin stemme på den 
nationale eller regionale liste kunne afgive 
én stemme på den tværnationale liste; der 
skal til EU-valgkredsen anvendes 
forholdstalsmetoden med lukkede lister, 
og mandaterne skal fordeles efter 
D’Hondt-metoden1; foreslår endvidere, at 
der etableres en valgmyndighed på EU-
plan, som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 
tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste;

Or. en

Ændringsforslag 71
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 

                                               
1 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
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af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; hver vælger skal ud over 
sin stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste; der skal til EU-
valgkredsen anvendes præferencestemmer 
efter ordningen med halvåbne lister 
(hvorved stemmerne enten tildeles 
partilisten eller individuelle kandidater på 
listen), og mandaterne skal fordeles efter 
Sainte-Laguë-metoden1; foreslår endvidere, 
at der etableres en valgmyndighed på EU-
plan, som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 
tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste;

af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; hver vælger skal ud over 
sin stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste, og mandaterne skal 
fordeles efter Sainte-Laguë-metoden2; 
foreslår endvidere, at der etableres en 
valgmyndighed på EU-plan, som skal have 
til opgave at forestå afviklingen af valget af 
kandidater fra den tværnationale EU-liste 
og at prøve valget af medlemmer valgt på 
denne liste;

Or. en

Ændringsforslag 72
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; hver vælger skal ud over 
sin stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste; der skal til EU-
valgkredsen anvendes præferencestemmer 
efter ordningen med halvåbne lister 

2. foreslår, at der vælges 25 ud af i alt 751 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; kandidaterne udvælges i 
overensstemmelse med demokratiske 
principper; hver vælger skal ud over sin 
stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste; der skal til EU-

                                                                                                                                                  
1 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
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(hvorved stemmerne enten tildeles 
partilisten eller individuelle kandidater på 
listen), og mandaterne skal fordeles efter 
Sainte-Laguë-metoden1; foreslår endvidere, 
at der etableres en valgmyndighed på EU-
plan, som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 
tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste;

valgkredsen anvendes præferencestemmer 
efter ordningen med halvåbne lister 
(hvorved stemmerne enten tildeles 
partilisten eller individuelle kandidater på 
listen), og mandaterne skal fordeles efter 
Sainte-Laguë-metoden5; foreslår endvidere, 
at der etableres en valgmyndighed på EU-
plan, som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 
tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste;

Or. de

Ændringsforslag 73
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; hver vælger skal ud over 
sin stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste; der skal til EU-
valgkredsen anvendes præferencestemmer 
efter ordningen med halvåbne lister 
(hvorved stemmerne enten tildeles 
partilisten eller individuelle kandidater på 
listen), og mandaterne skal fordeles efter 
Sainte-Laguë-metoden2; foreslår endvidere, 
at der etableres en valgmyndighed på EU-
plan, som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 
tværnationale EU-liste og at prøve valget 

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; hver vælger skal ud over 
sin stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste; der skal til EU-
valgkredsen anvendes præferencestemmer 
efter ordningen med halvåbne lister 
(hvorved stemmerne enten tildeles 
partilisten eller individuelle kandidater på 
listen), og mandaterne skal fordeles uden 
en spærregrænse efter Sainte-Laguë-
metoden1; foreslår endvidere, at der 
etableres en valgmyndighed på EU-plan, 
som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 

                                                                                                                                                  
1 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
2 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
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af medlemmer valgt på denne liste; tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste; 

Or. de

Ændringsforslag 74
Sandrine Bélier

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. foreslår, at der vælges yderligere 25 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra mindst en tredjedel af
medlemsstaterne, og der skal være balance 
mellem kønnene; hver vælger skal ud over 
sin stemme på den nationale eller regionale 
liste kunne afgive én stemme på den 
tværnationale liste; der skal til EU-
valgkredsen anvendes præferencestemmer 
efter ordningen med halvåbne lister 
(hvorved stemmerne enten tildeles 
partilisten eller individuelle kandidater på 
listen), og mandaterne skal fordeles efter 
Sainte-Laguë-metoden1; foreslår endvidere, 
at der etableres en valgmyndighed på EU-
plan, som skal have til opgave at forestå 
afviklingen af valget af kandidater fra den 
tværnationale EU-liste og at prøve valget 
af medlemmer valgt på denne liste;

2. foreslår, at der vælges yderligere 27 
MEP'er i en fælles valgkreds, der udgøres 
af hele Den Europæiske Unions område; 
tværnationale lister skal sammensættes af 
kandidater fra alle medlemsstaterne, og der 
skal være balance mellem kønnene; hver 
vælger skal ud over sin stemme på den 
nationale eller regionale liste kunne afgive 
én stemme på den tværnationale liste; der 
skal til EU-valgkredsen anvendes 
præferencestemmer efter ordningen med 
halvåbne lister (hvorved stemmerne enten 
tildeles partilisten eller individuelle 
kandidater på listen), og mandaterne skal 
fordeles efter Sainte-Laguë-metoden1; 
foreslår endvidere, at der etableres en 
valgmyndighed på EU-plan, som skal have 
til opgave at forestå afviklingen af valget af 
kandidater fra den tværnationale EU-liste 
og at prøve valget af medlemmer valgt på 
denne liste;

Or. fr

                                               
1 Sainte-Laguë-metoden anvender divisorerne 1, 3, 5, 7 etc. og blev benyttet ved valget til Europa-Parlamentet i 
2009 i Tyskland, Letland og Sverige. Den giver et lidt mere proportionalt resultat end D'Hondt-metoden.
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Ændringsforslag 75
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. foreslår, at der forud for hvert valg 
foretages en omfordeling blandt 
medlemsstaterne af de eksisterende 751 
mandater, såfremt dette er objektivt 
begrundet på baggrund af tal opstillet af 
Eurostat på basis af det samlede antal 
fastboende; omfordelingen skal ske efter 
en matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, og skal 
bekendtgøres senest 12 måneder inden 
valgperiodens udløb;

3. foreslår, at afgørelsen om Europa-
Parlamentets sammensætning vedtages af 
Europa-Parlamentet med et flertal af dets 
stemmer og af Det Europæiske Råd ved 
konsensus;

Or. en

Ændringsforslag 76
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. foreslår, at der forud for hvert valg 
foretages en omfordeling blandt 
medlemsstaterne af de eksisterende 751 
mandater, såfremt dette er objektivt 
begrundet på baggrund af tal opstillet af 
Eurostat på basis af det samlede antal 
fastboende; omfordelingen skal ske efter 
en matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, og skal
bekendtgøres senest 12 måneder inden 
valgperiodens udløb;

3. foreslår, at der forud for hvert valg 
foretages en omfordeling blandt 
medlemsstaterne af de eksisterende 751 
mandater, såfremt dette er objektivt 
begrundet på baggrund af tal opstillet af 
Eurostat på basis af det samlede antal 
fastboende; omfordelingen bekendtgøres 
senest 12 måneder inden valgperiodens 
udløb;

Or. en
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Ændringsforslag 77
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. foreslår, at der forud for hvert valg 
foretages en omfordeling blandt 
medlemsstaterne af de eksisterende 751
mandater, såfremt dette er objektivt 
begrundet på baggrund af tal opstillet af 
Eurostat på basis af det samlede antal 
fastboende; omfordelingen skal ske efter 
en matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, og skal 
bekendtgøres senest 12 måneder inden 
valgperiodens udløb;

3. foreslår, at der forud for hvert valg 
foretages en omfordeling blandt 
medlemsstaterne af de eksisterende 
mandater, såfremt dette er objektivt 
begrundet på baggrund af tal opstillet af 
Eurostat på basis af det samlede antal 
stemmeberettigede; går ind for, at såvel
omfordelingen af mandater, der er 
begrundet i en ændring i befolkningens 
størrelse, som den nødvendige reform af 
fordelingen af mandater, der er forårsaget 
af indførelsen af tværnationale lister, skal 
ske efter en matematisk formel, der 
overholder kriterierne i traktaterne; gør 
opmærksom på, at ændringerne som følge 
af omfordelingen af mandater, der er 
blevet udregnet ved hjælp af denne 
formel, også kan gennemføres gradvist; 
understreger, at en ny fordeling af 
mandater under ingen omstændigheder 
må afvige mere end hidtil fra den 
degressivt proportionelle fordeling; 
mener, at omfordelingen af mandater skal
bekendtgøres senest 12 måneder inden 
valgperiodens udløb;

Or. de

Ændringsforslag 78
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. foreslår, at der forud for hvert valg 
foretages en omfordeling blandt 

3. foreslår, at der forud for hvert valg 
foretages en omfordeling blandt 
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medlemsstaterne af de eksisterende 751 
mandater, såfremt dette er objektivt 
begrundet på baggrund af tal opstillet af 
Eurostat på basis af det samlede antal 
fastboende; omfordelingen skal ske efter 
en matematisk formel, der overholder 
kriterierne i traktaterne, og skal 
bekendtgøres senest 12 måneder inden 
valgperiodens udløb;

medlemsstaterne af de eksisterende 751 
mandater, såfremt dette er objektivt 
begrundet på baggrund af tal opstillet af 
Eurostat på basis af det samlede antal 
fastboende; omfordelingen skal ske efter 
princippet om degressiv proportionalitet, 
jf. bestemmelserne i Lissabontraktaten, 
som vil fungere som parameter for 
vurderingen af, om den afgørelse, som de 
kompetente institutioner træffer om 
Europa-Parlamentets sammensætning, er 
i overensstemmelse med gældende regler; 
konstaterer, at ovennævnte rammer gør 
det muligt at kombinere princippet om 
funktionsdygtighed gennem fastsættelse 
af et loft over antallet af MEP’er på et 
niveau, som stadig er foreneligt med en 
lovgivende forsamlings rolle, med 
princippet om pluralisme, gennem sikring 
af repræsentation af hovedstrømningerne 
i det politiske spektrum, navnlig flertallet 
og oppositionen, og med princippet om 
solidaritet;

Or. en

Ændringsforslag 79
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. anser det for nødvendigt at afholde 
yderligere drøftelser om en egnet formel, 
der skal sikre en degressiv proportionel 
fordeling, hvor forholdet mellem hver 
enkelt medlemsstats befolkningstal og 
uafrundede antal mandater varierer i 
forhold til deres respektive indbyggertal 
på en sådan måde, at hvert enkelt medlem 
fra en mere folkerig medlemsstat 
repræsenterer flere borgere end hvert 
enkelt medlem fra en mindre folkerig 
medlemsstat og omvendt, dog således, at 
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en mindre befolket medlemsstat aldrig 
kan have flere mandater end en mere 
befolket medlemsstat; formlen bør sikre 
en regelmæssig degressiv proportionel 
fordeling for alle lande med flere 
mandater end mindsteantallet, og der bør 
ikke være nogen uregelmæssigheder i 
grafen; under de nuværende 
omstændigheder bør formlen føre til en 
fordeling, som for alle medlemsstater 
ligger så tæt som muligt på antallet af 
mandater i den nugældende traktat om 
Den Europæiske Union, og som er 
kendetegnet ved princippet om solidaritet, 
ifølge hvilket mindre lande får flere 
mandater, end de ville være berettiget til i 
henhold til et strengt proportionelt system, 
og større lande får tilsvarende færre 
mandater; formlen skal være i 
overensstemmelse med de i traktaterne 
nedfældede kriterier, ifølge hvilke ingen 
medlemsstat tildeles færre end seks eller 
mere end 96 mandater, og det totale antal 
mandater inklusive dem, der tildeles inden 
for rammerne af tværnationale lister, ikke 
må overstige 751; formlen skal under alle 
omstændigheder give et klart resultat ved 
fordelingen af mandater; den skal 
derudover angive generelle regler, og den 
må ikke angive specielle regler for en 
individuel medlemsstat;

Or. de

Ændringsforslag 80
Alyn Smith

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. foreslår, at der indføres territoriale 
valgkredse på regional basis i alle 
medlemsstater med mere end 20 mio. 
indbyggere;
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Or. en

Ændringsforslag 81
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et forslag til en forordning til 
forbedring af sammenhængen og 
sammenligneligheden af 
befolkningsoplysningerne fra 
medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 82
Carl Haglund

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. opfordrer til, at den manglende 
repræsentation i Europa-Parlamentet af 
visse selvstyrende regioner tages i 
betragtning i forbindelse med 
omfordelingen af mandater;

Or. en

Ændringsforslag 83
Roberto Gualtieri

Forslag til beslutning
Punkt 4
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. gentager sit forslag om, at tidspunktet 
for valget rykkes frem fra juni til maj;

4. foreslår, at tidspunktet for valg til 
Europa-Parlamentet fastlægges af 
Europa-Parlamentet med et flertal af dets 
totale antal medlemmer og godkendes af 
Rådet et år før eller senest seks måneder 
før udløbet af den femårige periode;

Or. en

Ændringsforslag 84
Rainer Wieland

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. gentager sit forslag om, at tidspunktet 
for valget rykkes frem fra juni til maj;

4. gentager sit forslag om, at tidspunktet 
for valget rykkes frem fra juni til maj; 
opfordrer Rådet til efter høring af 
Europa-Parlamentet senest den 
31.12.2011 at fastsætte datoen for valget 
til Europa-Parlamentet i 2014;

Or. de

Ændringsforslag 85
Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne og de politiske partier til 
at fremme en bedre repræsentation af 
kvindelige kandidater og kandidater fra 
etniske minoriteter på både EU-plan og 
nationalt plan;

udgår



PE460.673v02-00 36/70 AM\860659DA.doc

DA

Or. de

Ændringsforslag 86
Rainer Wieland

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne og de politiske partier til 
at fremme en bedre repræsentation af 
kvindelige kandidater og kandidater fra 
etniske minoriteter på både EU-plan og 
nationalt plan;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 87
Carl Haglund

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
og de politiske partier til at fremme en 
bedre repræsentation af kvindelige 
kandidater og kandidater fra etniske 
minoriteter på både EU-plan og nationalt 
plan;

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne 
og de politiske partier til at fremme en 
bedre repræsentation af kvindelige 
kandidater og kandidater fra etniske 
minoriteter på både EU-plan og nationalt 
plan; anerkender værdien heraf for Den 
Europæiske Unions interne og eksterne 
legitimitet;

Or. en

Ændringsforslag 88
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski, Constance Le Grip

Forslag til beslutning
Punkt 5
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. opfordrer indtrængende
medlemsstaterne og de politiske partier til 
at fremme en bedre repræsentation af 
kvindelige kandidater og kandidater fra 
etniske minoriteter på både EU-plan og 
nationalt plan;

5. opfordrer medlemsstaterne og de 
politiske partier til at fremme en bedre 
repræsentation af kvindelige kandidater og 
kandidater fra minoriteter på både EU-plan 
og nationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 89
Oriol Junqueras Vies

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. opfordrer medlemsstaterne til at gore 
brug af muligheden for at træffe særlige 
foranstaltninger for, at ikke-
repræsenterede selvstyrende regioner i
EU kan blive repræsenteret i Europa-
Parlamentet, navnlig dem med 
lovgivningsmæssigt ansvar for at 
gennemføre EU-lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 90
Carl Haglund

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. opfordrer medlemsstaterne til at træffe 
foranstaltninger for, at selvstyrende 
regioner med et lovgivningsmæssigt 
ansvar for at gennemføre EU-lovgivning 
kan blive repræsenteret i Europa-
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Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 91
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. opfordrer lige så indtrængende de 
politiske partier til at overholde de 
demokratiske principper ved udvælgelsen 
af kandidater;

Or. de

Ændringsforslag 92
György Schöpflin

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. opfordrer Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne til at intensivere 
bestræbelserne på at hjælpe EU-borgere, 
der er bosiddende i en anden stat end deres 
egen, til at deltage i valg til Europa-
Parlamentet i den stat, hvor de er 
bosiddende; anmoder i denne forbindelse 
Kommissionen om at forelægge et nyt 
forslag om ændring af Rådets direktiv 
93/109/EF om fastsættelse af de nærmere 
regler for valgret og valgbarhed ved valg til 
Europa-Parlamentet for unionsborgere, der 
har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere;

6. opfordrer Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne til at intensivere 
bestræbelserne på at hjælpe EU-borgere, 
der er bosiddende i en anden stat end deres 
egen, til at deltage i valg til Europa-
Parlamentet i den stat, hvor de er 
bosiddende; anmoder i denne forbindelse 
Kommissionen om at forelægge et nyt 
forslag om ændring af Rådets direktiv 
93/109/EF om fastsættelse af de nærmere 
regler for valgret og valgbarhed ved valg til 
Europa-Parlamentet for unionsborgere, der 
har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere, og i overensstemmelse med 
sit forudgående forslag at foreslå 
afskaffelse af det nuværende system til 
udveksling af oplysninger, hvis funktioner 
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eventuelt kan overtages af en valgliste på 
EU-plan til valg til Europa-Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 93
Rainer Wieland

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. er af den opfattelse, at man i lyset af 
artikel 17, stk. 7, i Lissabontraktaten og i 
lyset af, at medlemmerne af 
Kommissionen er bedre kendt i den 
europæiske offentlighed end tidligere, bør 
regulere kandidatur og valgbarhed for 
siddende medlemmer af Kommissionen og 
medlemmer af andre organer i artikel 7 i 
Akten om almindelige direkte valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet 
af 20. september 1976 således, at der 
inden for en vis periode i forbindelse med 
valg til Europa-Parlamentet og 
nedsættelse af organer ikke må foretages 
kortfristede og kortvarige personmæssige 
omrokeringer.

Or. de

Ændringsforslag 94
György Schöpflin

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6a. opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne og den fremtidige EU-
valgmyndighed til at fremme udviklingen 
af en valgliste på EU-plan til valg til 
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Europa-Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 95
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. forelægger Rådet de i bilag II 
indeholdte ændringsforslag med henblik 
på ændring af traktaterne;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 96
Sari Essayah, Carl Haglund

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. forelægger Rådet de i bilag II 
indeholdte ændringsforslag med henblik 
på ændring af traktaterne;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 97
Sari Essayah, Carl Haglund

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. forelægger Rådet de i bilag III 
indeholdte ændringsforslag med henblik 

udgår
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på ændring af akten om almindelige 
direkte valg af repræsentanterne i 
Europa-Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 98
Rainer Wieland

Traktaten om Den Europæiske Union
Artikel 14 – stk. 2

Traktaten om Den Europæiske Union Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere.  
Antallet af medlemmer må ikke overstige 
750 plus formanden. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser.

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere. 

Det Europæiske Råd vedtager med 
enstemmighed på Europa-Parlamentets 
initiativ og med dettes godkendelse en 
afgørelse om Europa-Parlamentets 
sammensætning i overensstemmelse med 
principperne i første afsnit.

2a. Det har 751 pladser, som tildeles 
valgkredse oprettet i medlemsstaterne. 
Borgerne repræsenteres degressivt 
proportionalt med en mindstetærskel på 
seks medlemmer for hver medlemsstat. 
Ingen medlemsstat tildeles mere end 96 
pladser.

Fordelingen af disse pladser blandt 
medlemsstaterne tages regelmæssigt op til 
revision efter en formel baseret på det 
samlede antal unionsborgere i 
medlemsstaterne.
Befolkningsstatistikkerne pr. udgangen af 
det tredje kalenderår før hvert valg til 
Europa-Parlamentet, som fremlagt af
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Unions Statistiske Kontor (Eurostat), 
gennemgås af Rådet og Europa-
Parlamentet i fællesskab på grundlag af 
objektive kriterier og godkendes af Rådet 
ved enstemmighed og efter høring af 
Europa-Parlamentet som grundlag for 
beregningerne senest inden udgangen af 
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det andet kalenderår før hvert valg. 
I tilfælde af tiltrædelser vil nye 
medlemsstater, indtil det første ordinære 
valg til Europa-Parlamentet efter deres 
tiltrædelse, få tildelt et antal pladser, der 
forhøjer loftet på 750 medlemmer og 
svarer til det antal, som ville have været 
resultatet af en fuldstændig beregning, 
hvori de nye medlemsstater indgik, på 
tidspunktet for det foregående valg til 
Europa-Parlamentet. Det befolkningstal, 
som skal bruges til dette formål, skal være 
befolkningstallet ved udgangen af det 
tredje kalenderår før tiltrædelsen.
2b. Herudover tildeles en fælles valgkreds, 
der omfatter hele Unionens område, 25 
pladser.

Or. de

Ændringsforslag 99
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou

Traktaten om Den Europæiske Union
Artikel 14 – stk. 2

Traktaten om Den Europæiske Union Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere. 
Antallet af medlemmer må ikke overstige 
750 plus formanden. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser.

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere.

2a. Det har 751 pladser, som tildeles 
valgkredse oprettet i medlemsstaterne. 
Borgerne repræsenteres degressivt 
proportionalt med en mindstetærskel på 
seks medlemmer for hver medlemsstat. 
Ingen medlemsstat tildeles mere end 96 
pladser.
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Det Europæiske Råd vedtager med 
enstemmighed på Europa-Parlamentets 
initiativ og med dettes godkendelse en 
afgørelse om Europa-Parlamentets 
sammensætning i overensstemmelse med 
principperne i første afsnit.

Fordelingen af disse pladser blandt 
medlemsstaterne tages regelmæssigt op til 
revision. Senest 12 måneder inden udløbet 
af hvert Europa-Parlaments 
mandatperiode vedtager Det Europæiske 
Råd med enstemmighed på Europa-
Parlamentets initiativ og med dettes 
godkendelse en afgørelse om 
omfordelingen af pladser.

2b. Desuden tildeles en fælles valgkreds, 
der omfatter hele Unionens område, 25 
pladser.

Or. en

Ændringsforslag 100
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Traktaten om Den Europæiske Union
Artikel 14 – stk. 2

Traktaten om Den Europæiske Union Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere. 
Antallet af medlemmer må ikke overstige 
750 plus formanden. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser.

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere. 
Antallet af medlemmer må ikke overstige 
750 plus formanden. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser. 

Det Europæiske Råd vedtager med 
enstemmighed på Europa-Parlamentets 
initiativ og med dettes godkendelse en 
afgørelse om Europa-Parlamentets 
sammensætning i overensstemmelse med 
principperne i første afsnit.

2a. Fordelingen af disse pladser blandt 
medlemsstaterne tages regelmæssigt op til 
revision efter en formel baseret på det 
samlede antal fastboende i 
medlemsstaterne. Senest 12 måneder 
inden udløbet af hvert Europa-
Parlaments mandatperiode vedtager Det 
Europæiske Råd med enstemmighed på 
Europa-Parlamentets initiativ og med 
dettes godkendelse en afgørelse på 
grundlag af denne formel om 
omfordelingen af pladser. 

2b. Af de 751 pladser tildeles en enkelt 
valgkreds dækkende hele Unionens 
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territorium et antal pladser svarende til 
mindst en tiendedel af det maksimalt 
tilladte antal medlemmer af Europa-
Parlamentet. 

Or. de

Ændringsforslag 101
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Traktaten om Den Europæiske Union
Artikel 14 – stk. 2

Traktaten om Den Europæiske Union Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere. 
Antallet af medlemmer må ikke overstige 
750 plus formanden. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser. 

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere.

2a. Det har 751 pladser, som tildeles 
valgkredse oprettet i medlemsstaterne. 
Borgerne repræsenteres degressivt 
proportionalt med en mindstetærskel på 
seks medlemmer for hver medlemsstat. 
Ingen medlemsstat tildeles mere end 96 
pladser.

Det Europæiske Råd vedtager med 
enstemmighed på Europa-Parlamentets 
initiativ og med dettes godkendelse en 
afgørelse om Europa-Parlamentets 
sammensætning i overensstemmelse med 
principperne i første afsnit.

Fordelingen af disse pladser blandt 
medlemsstaterne tages regelmæssigt op til 
revision på grundlag af det samlede antal 
fastboende i medlemsstaterne. Senest 12 
måneder inden udløbet af hvert Europa-
Parlaments mandatperiode vedtager Det 
Europæiske Råd med enstemmighed på 
Europa-Parlamentets initiativ og med 
dettes godkendelse en afgørelse om 
omfordelingen af pladser.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Roberto Gualtieri

Traktaten om Den Europæiske Union
Artikel 14 – stk. 2

Traktaten om Den Europæiske Union Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere. 
Antallet af medlemmer må ikke overstige 
750 plus formanden. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser. 

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere. 
Antallet af medlemmer må ikke overstige 
750 plus formanden. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser.

Det Europæiske Råd vedtager med 
enstemmighed på Europa-Parlamentets 
initiativ og med dettes godkendelse en 
afgørelse om Europa-Parlamentets 
sammensætning i overensstemmelse med
principperne i første afsnit.

På Europa-Parlamentets initiativ vedtager 
Europa-Parlamentet med et flertal af sine 
medlemmer og Det Europæiske Råd med 
enstemmighed en afgørelse om Europa-
Parlamentets sammensætning i 
overensstemmelse med principperne i 
første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 103
Ashley Fox

Traktaten om Den Europæiske Union
Artikel 14 – stk. 2

Traktaten om Den Europæiske Union Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere.
Antallet af medlemmer må ikke overstige 
750 plus formanden. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser. Det 
Europæiske Råd vedtager med 
enstemmighed på Europa-Parlamentets 
initiativ og med dettes godkendelse en 

2. Europa-Parlamentet består af 
repræsentanter for Unionens borgere. Det 
har 751 pladser, som tildeles valgkredse 
oprettet i medlemsstaterne. Borgerne 
repræsenteres degressivt proportionalt med 
en mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat. Ingen medlemsstat 
tildeles mere end 96 pladser. Fordelingen 
af disse pladser blandt medlemsstaterne 
tages regelmæssigt op til revision efter en 
formel baseret på det samlede antal 
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afgørelse om Europa-Parlamentets 
sammensætning i overensstemmelse med 
principperne i første afsnit.

fastboende i medlemsstaterne. Senest 12 
måneder inden udløbet af hvert Europa-
Parlaments mandatperiode vedtager Det 
Europæiske Råd med enstemmighed på 
Europa-Parlamentets initiativ og med 
dettes godkendelse en afgørelse om 
omfordelingen af pladser.

Or. en

Ændringsforslag 104
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 7

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Europa-Parlamentets medlemmer er 
hverken administrativt eller på anden 
måde undergivet nogen begrænsning i 
deres bevægelsesfrihed på vej til eller fra 
Europa-Parlamentets mødested.

Europa-Parlamentets medlemmer nyder fri 
bevægelighed i hele Den Europæiske 
Union.

Med hensyn til toldforhold og 
valutakontrol tilstås Europa-Parlamentets 
medlemmer:

Denne ret udøves under hensyn til 
følgende:

a) af deres egen regering samme lettelser, 
som tilstås højere tjenestemænd, der 
begiver sig til udlandet i midlertidigt 
officielt hverv

1. Begrænsninger i et medlems personlige 
frihed er kun tilladt med Europa-
Parlamentets samtykke, undtagen hvis det 
pågældende medlem gribes på fersk 
gerning.

b) af de øvrige medlemsstaters regeringer 
samme lettelser, som tilstås 
repræsentanter fra fremmede regeringer i 
midlertidigt officielt hverv.

2. Kun med Europa-Parlamentets 
samtykke kan der gives ordre til 
beslaglæggelse af et medlems dokumenter 
eller elektroniske optegnelser, visitation af 
det pågældende medlems person, 
ransagning af hans/hendes kontor eller 
bopæl, opsnappelse af hans/hendes post 
eller aflytning af hans/hendes 
telefonsamtaler.
3. Et medlem har ret til at afslå at afgive 
vidneforklaring om oplysninger, som det 
pågældende medlem har fået under 
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udøvelsen af sit mandat, eller om 
personer, fra eller til hvilke medlemmet 
har fået eller givet sådanne oplysninger, 
idet dog princippet om gennemsigtighed 
og de gældende forskrifter vedrørende 
registret over interessegrupper skal 
efterleves.
4. Undersøgelser af eller straffesager mod 
et medlem suspenderes efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet.
5. Kun myndigheder, der er kompetente i 
henhold til national ret, kan anmode om 
det i stk. 2 omhandlede samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 105
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 7

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Europa-Parlamentets medlemmer er 
hverken administrativt eller på anden 
måde undergivet nogen begrænsning i 
deres bevægelsesfrihed på vej til eller fra 
Europa-Parlamentets mødested.

Europa-Parlamentets medlemmer nyder fri 
bevægelighed i hele Den Europæiske 
Union.

Med hensyn til toldforhold og 
valutakontrol tilstås Europa-Parlamentets 
medlemmer:

Denne ret udøves under hensyn til artikel 
9.

a) af deres egen regering samme lettelser, 
som tilstås højere tjenestemænd, der 
begiver sig til udlandet i midlertidigt 
officielt hverv
b) af de øvrige medlemsstaters regeringer 
samme lettelser, som tilstås 
repræsentanter fra fremmede regeringer i 
midlertidigt officielt hverv.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Roberto Gualtieri

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 7

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Europa-Parlamentets medlemmer er
hverken administrativt eller på anden måde 
undergivet nogen begrænsning i deres 
bevægelsesfrihed på vej til eller fra 
Europa-Parlamentets mødested. 

Europa-Parlamentets medlemmer kan
hverken administrativt eller på anden måde 
undergives nogen national eller 
europæisk begrænsning i deres 
bevægelsesfrihed på vej til eller fra 
Europa-Parlamentets mødested.

Med hensyn til toldforhold og 
valutakontrol tilstås Europa-Parlamentets 
medlemmer:

Europa-Parlamentet fastsætter ved 
forordning efter en særlig 
lovgivningsprocedure på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Rådet de 
nærmere betingelser for sine medlemmers 
frie bevægelighed.

a) af deres egen regering samme lettelser, 
som tilstås højere tjenestemænd, der 
begiver sig til udlandet i midlertidigt 
officielt hverv
b) af de øvrige medlemsstaters regeringer 
samme lettelser, som tilstås 
repræsentanter fra fremmede regeringer i 
midlertidigt officielt hverv.

Or. en

Ændringsforslag 107
Roberto Gualtieri

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 8

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Europa-Parlamentets medlemmer kan 
hverken eftersøges, tilbageholdes eller 
retsligt forfølges på grund af 
meningstilkendegivelser eller 
stemmeafgivelser under udøvelsen af deres 
hverv.

Europa-Parlamentets medlemmer kan 
hverken eftersøges, tilbageholdes eller 
retsligt forfølges på grund af 
meningstilkendegivelser eller 
stemmeafgivelser under udøvelsen af deres 
hverv.
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Europa-Parlamentet træffer efter 
anmodning fra et medlem afgørelse om, 
hvorvidt der var tale om en handling eller 
en udtalelse under udøvelsen af det 
pågældende medlems mandat.

Or. en

Ændringsforslag 108
Rainer Wieland

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 9

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Under Europa-Parlamentets sessioner 
nyder medlemmerne: 

1. Begrænsninger i et medlems personlige 
frihed er kun tilladt med Europa-
Parlamentets samtykke, undtagen hvis det 
pågældende medlem gribes på fersk 
gerning.

a) på deres eget lands område de 
immuniteter, der tilstås medlemmerne af 
deres lands lovgivende forsamling

1a. Det samme gælder for enhver retlig 
handling, hvormed formålet er at bringe 
et medlems mandat til ophør.

b) på en anden medlemsstats område 
fritagelse for enhver form for 
tilbageholdelse og retsforfølgning.

2. Kun med Europa-Parlamentets 
samtykke kan der gives ordre til 
beslaglæggelse af et medlems dokumenter 
eller elektroniske optegnelser, visitation af 
det pågældende medlems person, 
ransagning af hans/hendes kontor eller 
bopæl, opsnappelse af hans/hendes post 
eller aflytning af hans/hendes 
telefonsamtaler.

De er ligeledes dækket af immuniteten på 
vej til eller fra Europa-Parlamentets 
mødested.

3. Et medlem har ret til at afslå at afgive 
vidneforklaring om oplysninger, som det 
pågældende medlem har fået under 
udøvelsen af sit mandat, eller om 
personer, fra eller til hvilke medlemmet 
har fået eller givet sådanne oplysninger.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et 
medlem, som gribes på fersk gerning, og 
kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret 
til at ophæve et af dets medlemmers 
immunitet.

4. Undersøgelser af eller straffesager mod 
et medlem suspenderes efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet; for så vidt 
indledningen, i overensstemmelse med en 
medlemsstats bestemmelser, af sådanne 
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undersøgelser eller straffesager mod 
medlemmer af den pågældende 
medlemsstats parlament kræver 
ophævelse af immunitet, er Europa-
Parlamentet ansvarlig for ophævelsen af 
et af sine medlemmers immunitet, idet det 
træffer afgørelse efter anmodning fra de 
kompetente nationale myndigheder. 
5. Kun myndigheder, der er kompetente i 
henhold til national ret, kan anmode om 
det i stk. 2 omhandlede samtykke.

Or. de

Ændringsforslag 109
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 9

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Under Europa-Parlamentets sessioner 
nyder medlemmerne: 

1. Begrænsninger i et medlems personlige 
frihed er kun tilladt med Europa-
Parlamentets samtykke, undtagen hvis det 
pågældende medlem gribes på fersk 
gerning.

a) på deres eget lands område de 
immuniteter, der tilstås medlemmerne af 
deres lands lovgivende forsamling

2. Kun med Europa-Parlamentets 
samtykke kan der gives ordre til 
beslaglæggelse af et medlems dokumenter 
eller elektroniske optegnelser, visitation af 
det pågældende medlems person, 
ransagning af hans/hendes kontor eller 
bopæl, opsnappelse af hans/hendes post 
eller aflytning af hans/hendes 
telefonsamtaler.

b) på en anden medlemsstats område 
fritagelse for enhver form for 
tilbageholdelse og retsforfølgning.

3. Et medlem har ret til at afslå at afgive 
vidneforklaring om oplysninger, som det 
pågældende medlem har fået under 
udøvelsen af sit mandat, eller om 
personer, fra eller til hvilke medlemmet 
har fået eller givet sådanne oplysninger, 
idet dog princippet om gennemsigtighed 
og de gældende forskrifter vedrørende 
registret over interessegrupper skal 
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efterleves.
De er ligeledes dækket af immuniteten på 
vej til eller fra Europa-Parlamentets 
mødested.

4. Undersøgelser af eller straffesager mod 
et medlem suspenderes efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et 
medlem, som gribes på fersk gerning, og 
kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret 
til at ophæve et af dets medlemmers 
immunitet.

5. Kun myndigheder, der er kompetente i 
henhold til national ret, kan anmode om 
det i stk. 2 omhandlede samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 110
Roberto Gualtieri

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
Artikel 9

Protokol (nr. 7) Ændringsforslag

Under Europa-Parlamentets sessioner
nyder medlemmerne: 

I Europa-Parlamentets mandatperiode
nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de 
immuniteter, der tilstås medlemmerne af 
deres lands lovgivende forsamling

a) på deres eget lands område de 
immuniteter, der tilstås medlemmerne af 
deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område 
fritagelse for enhver form for 
tilbageholdelse og retsforfølgning.

b) på en anden medlemsstats område 
fritagelse for enhver form for 
tilbageholdelse og retsforfølgning.

Et medlem har ret til at afslå at afgive 
vidneforklaring om oplysninger, som det 
pågældende medlem har fået under 
udøvelsen af sit mandat, eller om
personer, fra eller til hvilke medlemmet 
har fået eller givet sådanne oplysninger.

De er ligeledes dækket af immuniteten på 
vej til eller fra Europa-Parlamentets 
mødested.

De er ligeledes dækket af immuniteten på 
vej til eller fra Europa-Parlamentets 
mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et 
medlem, som gribes på fersk gerning, og 
kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til 
at ophæve et af dets medlemmers 
immunitet.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et 
medlem, som gribes på fersk gerning, og 
kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til 
at ophæve et af dets medlemmers 
immunitet.
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Or. en

Ændringsforslag 111
Alyn Smith

Akten fra 1976
Artikel 2

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan på grundlag af deres 
særlige nationale forhold oprette 
valgkredse med henblik på valg til Europa-
Parlamentet eller foretage andre 
valgmæssige underopdelinger, uden at 
dette generelt berører valgmetodens 
forholdstalskarakter.

1. Medlemsstaterne kan oprette valgkredse 
med henblik på valg til Europa-Parlamentet 
på et territorialt grundlag.

2. Stater med et befolkningstal på mindst 
20 millioner opdeler deres valgområde i et 
antal regionale valgkredse.
3. Oprettelsen af valgkredse må generelt 
ikke berøre valgmetodens 
forholdstalskarakter. 

Or. en

Ændringsforslag 112
Andrew Duff

Akten fra 1976
Artikel 2 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2a
1. Ved fordelingen af pladserne mellem 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om degressiv proportionalitet, 
jf. artikel 14, stk. 2a, i traktaten om Den 
Europæiske Union, skal forholdet mellem 
de enkelte staters indbyggertal og antal 
pladser inden afrunding til hele tal 
variere i forhold til deres respektive 
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indbyggertal på en sådan måde, at hvert 
enkelt medlem fra en mere folkerig stat 
repræsenterer flere borgere end hvert 
enkelt medlem fra en mindre folkerig stat, 
og - omvendt - at en mindre folkerig stat 
ikke har flere pladser end en mere 
folkerig stat.
2. Pladserne fordeles efter den i bilaget til 
denne artikel fastlagte matematiske 
formel, som er baseret på det samlede 
antal fastboende i medlemsstaterne som 
fastslået af Eurostat.
3. Tiltræder en stat Unionen i løbet af en 
valgperiode, tildeles den pladser efter den 
formel, på grundlag af hvilken pladserne 
fordeltes ved det foregående valg til 
Europa-Parlamentet. 
Disse nye pladser føjes på overgangsbasis 
til det eksisterende antal pladser i 
Parlamentet i resten af mandatperioden. 

Or. en

Ændringsforslag 113
Carl Haglund

Akten fra 1976
Artikel 2 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2a
1. Ved fordelingen af pladserne mellem 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om degressiv proportionalitet, 
jf. artikel 14, stk. 2a, i traktaten om Den 
Europæiske Union, skal forholdet mellem 
de enkelte staters indbyggertal og antal 
pladser variere i forhold til deres 
respektive indbyggertal på en sådan måde, 
at hvert enkelt medlem fra en mere 
folkerig stat repræsenterer flere borgere 
end hvert enkelt medlem fra en mindre 
folkerig stat, og - omvendt - at en mindre 
folkerig stat ikke har flere pladser end en 
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mere folkerig stat.
2. Pladserne vil blive fordelt efter 
princippet om degressiv proportionalitet, 
som er nedfældet i Lissabontraktaten, og 
som vil tjene som parameter for en 
vurdering af lovmæssigheden af den 
afgørelse, som de kompetente institutioner 
træffer om Europa-Parlamentets 
sammensætning.  
Den ovenfor beskrevne ramme gør det 
muligt at kombinere princippet om 
funktionsdygtighed, gennem fastsættelse 
af et loft for antallet af medlemmer på et 
niveau, som stadig er foreneligt med en 
lovgivende forsamlings rolle, med 
princippet om pluralisme, gennem sikring 
af repræsentation af de politiske 
hovedstrømninger i hver enkelt 
medlemsstat, navnlig flertallet og 
oppositionen, og med princippet om 
solidaritet.
Der bør gøres en særlig indsats for at 
sikre repræsentationen af traditionelle 
mindretal og nationale lokalsamfund i 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 114
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Akten fra 1976
Artikel 2 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2a
1. Ved fordelingen af pladserne mellem 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om degressiv proportionalitet, 
jf. artikel 14, stk. 2a, i traktaten om Den 
Europæiske Union, skal forholdet mellem 
de enkelte staters indbyggertal og antal 
pladser variere i forhold til deres 
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respektive indbyggertal på en sådan måde, 
at hvert enkelt medlem fra en mere 
folkerig stat repræsenterer flere borgere 
end hvert enkelt medlem fra en mindre 
folkerig stat, og - omvendt - at en mindre 
folkerig stat ikke har flere pladser end en 
mere folkerig stat.
2. Pladserne vil blive fordelt efter 
princippet om degressiv proportionalitet, 
som er nedfældet i Lissabontraktaten, og 
som vil tjene som parameter for en 
vurdering af lovmæssigheden af den 
afgørelse, som de kompetente institutioner 
træffer om Europa-Parlamentets 
sammensætning.  
Den ovenfor beskrevne ramme gør det 
muligt at kombinere princippet om 
funktionsdygtighed, gennem fastsættelse 
af et loft for antallet af medlemmer på et 
niveau, som stadig er foreneligt med en 
lovgivende forsamlings rolle, med 
princippet om pluralitet, gennem sikring 
af repræsentation af de politiske 
hovedstrømninger i hver enkelt 
medlemsstat, navnlig flertallet og 
oppositionen, og med princippet om 
solidaritet.

Or. en

Ændringsforslag 115
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure

Akten fra 1976
Artikel 2 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2a
Ved fordelingen af pladserne mellem 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om degressiv proportionalitet, 
jf. artikel 14, stk. 2a, i traktaten om Den 
Europæiske Union, skal forholdet mellem 
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de enkelte staters indbyggertal og antal 
pladser variere i forhold til deres 
respektive indbyggertal på en sådan måde, 
at hvert enkelt medlem fra en mere 
folkerig stat repræsenterer flere borgere 
end hvert enkelt medlem fra en mindre 
folkerig stat, og - omvendt - at en mindre 
folkerig stat ikke har flere pladser end en 
mere folkerig stat.

Or. en

Ændringsforslag 116
Rainer Wieland

Akten fra 1976
Artikel 2 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2a
1. Ved fordelingen af pladserne mellem 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om degressiv proportionalitet, 
jf. artikel 14, stk. 2a, i traktaten om Den 
Europæiske Union, fordeles de pladser, 
der tildeles de enkelte medlemsstater, på 
grundlag af staternes unionsbefolkning 
efter den nedenfor beskrevne procedure.
2. Hver medlemsstat tildeles først seks 
pladser.
3. De resterende pladser, op til et loft på 
750, tildeles de enkelte medlemsstater på 
grundlag af deres befolkningstal efter 
D'Hondts metode. Når medlemsstater har 
nået et maksimum på i alt 96 pladser, 
tages de ikke længere med i beregningen 
ved den videre tildeling.

Or. de
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Ændringsforslag 117
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Akten fra 1976
Artikel 2 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2a
Ved fordelingen af pladserne mellem 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om degressiv proportionalitet, 
jf. artikel 14, stk. 2a, i traktaten om Den 
Europæiske Union, skal forholdet mellem 
de enkelte staters indbyggertal og antal 
pladser variere i forhold til deres 
respektive indbyggertal på en sådan måde, 
at hvert enkelt medlem fra en mere 
folkerig stat repræsenterer flere borgere 
end hvert enkelt medlem fra en mindre 
folkerig stat, og - omvendt - at en mindre 
folkerig stat ikke har flere pladser end en 
mere folkerig stat.

Or. en

Ændringsforslag 118
Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Artikel 2 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2a
Ved fordelingen af pladserne mellem 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
princippet om degressiv proportionalitet, 
jf. artikel 14, stk. 2a, i traktaten om Den 
Europæiske Union, skal forholdet mellem 
de enkelte staters indbyggertal og antal 
pladser variere i forhold til deres 
respektive indbyggertal. 

Or. en
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Ændringsforslag 119
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Akten fra 1976
Artikel 2 b (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2b
1. I medfør af artikel 14, stk. 2b, i 
traktaten om Den Europæiske Union, 
oprettes der ydermere én fælles valgkreds, 
der omfatter hele Unionens område, og 
hvorfra der vælges et antal medlemmer 
svarende til mindst en tiendedel af det 
maksimalt tilladte antal medlemmer af
Europa-Parlamentet.
2. Der oprettes en valgmyndighed, der har 
til opgave at forestå afviklingen af og føre 
tilsyn med valgprocessen i EU-
valgkredsen. Valgmyndigheden 
sammensættes af repræsentanter for 
Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
hver medlemsstat.
3. Tværnationale lister indgivet af de 
europæiske politiske partier over 
kandidater opstillet til valg i EU-
valgkredsen godkendes kun:
a) hvis de består af kandidater bosiddende 
i mindst en tredjedel af medlemsstaterne, 
og
b) hvis der er balance mellem kønnene.
4. Hver vælger har én supplerende 
stemme, der kan afgives på en af de 
tværnationale lister. Pladserne fordeles 
efter Sainte-Laguë-metoden.
5. Nærmere bestemmelser vedrørende 
valget i EU-valgkredsen, herunder 
vedrørende delegationen af beføjelser til 
valgmyndigheden, fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
14.
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Or. de

Ændringsforslag 120
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Artikel 2 b (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 2b
1. I medfør af artikel 14, stk. 2b, i 
traktaten om Den Europæiske Union, 
oprettes der ydermere én fælles valgkreds, 
der omfatter hele Unionens område, og 
hvorfra der vælges 25 medlemmer.
2. Der oprettes en valgmyndighed, der har 
til opgave at forestå afviklingen af og føre 
tilsyn med valgprocessen i EU-
valgkredsen. Valgmyndigheden 
sammensættes af repræsentanter for
Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
hver medlemsstat.
3. Tværnationale lister indgivet af de 
europæiske politiske partier over 
kandidater opstillet til valg i EU-
valgkredsen godkendes kun:
a) hvis de består af kandidater bosiddende 
i mindst en tredjedel af medlemsstaterne, 
og 
b) hvis der er balance mellem kønnene.
4. Hver vælger har én supplerende 
stemme, der kan afgives på EU-listen. 
Pladserne fordeles efter Sainte-Laguë-
metoden.
5. Nærmere bestemmelser vedrørende 
valget i EU-valgkredsen, herunder 
vedrørende delegationen af beføjelser til 
valgmyndigheden, fastlægges i 
gennemførelsesbestemmelser, der 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
14.
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Or. en

Ændringsforslag 121
Rainer Wieland

Akten fra 1976
Artikel 3

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte en 
spærregrænse for tildeling af mandater. 
Denne spærregrænse må på nationalt plan 
højst udgøre 5 % af de afgivne stemmer.

1. Medlemsstaterne kan fastsætte en 
spærregrænse for tildeling af mandater i 
nationale og/eller regionale valgkredse. 
Denne spærregrænse må på nationalt plan 
højst udgøre 5 % af de afgivne stemmer.

2. Europa-Parlamentet er ansvarligt for 
fastsættelsen af spærregrænsen i den i 
artikel 2b, stk. 1, omhandlede valgkreds.

Or. de

Ændringsforslag 122
Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Artikel 3

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte en 
spærregrænse for tildeling af mandater. 
Denne spærregrænse må på nationalt plan 
højst udgøre 5 % af de afgivne stemmer.

1. Medlemsstaterne kan fastsætte en 
spærregrænse for tildeling af mandater. 
Denne spærregrænse må på nationalt plan 
højst udgøre 5 % af de afgivne stemmer.

2. Der er ingen spærregrænse for 
tildelingen af pladser fra EU-valgkredsen.

Or. en
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Ændringsforslag 123
Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Artikel 4

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Hver enkelt medlemsstat kan fastsætte et 
loft for valgkandidaternes udgifter til 
gennemførelse af valgkampagner.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Rainer Wieland

Akten fra 1976
Artikel 4

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Hver enkelt medlemsstat kan fastsætte et 
loft for valgkandidaternes udgifter til 
gennemførelse af valgkampagner.

Hver enkelt medlemsstat kan fastsætte et 
loft for valgkandidaternes og de politiske 
partiers udgifter til gennemførelse af 
valgkampagner på nationalt og/eller 
regionalt plan. Valgmyndigheden 
fastsætter et loft for valgkandidaternes og 
de politiske partiers udgifter til 
gennemførelse af kampagner på EU-plan.
Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1a, finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 125
Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

2a. Personer, mod hvem der er afsagt 
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endelig dom for strafbare handlinger 
forbundet med korruption, underslæb 
med offentlige midler og organiseret 
kriminalitet, eller som er blevet idømt en 
fængselsstraf for en forbrydelse, der kan 
straffes med en frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år, kan 
ikke opstilles som kandidater ved valg til 
Europa-Parlamentet. 

Or. en

Ændringsforslag 126
Rainer Wieland

Akten fra 1976
Artikel 7 – stk. 1 – led 1 a (nyt)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

– medlem af et nationalt eller regionalt 
parlament med lovgivningsbeføjelser

Or. de

Ændringsforslag 127
Ashley Fox

Akten fra 1976
Artikel 7 – stk. 1 – led 1 a (nyt)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

– medlem af et nationalt parlament

Or. en
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Ændringsforslag 128
Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Vincenzo Iovine, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, 
Gianni Vattimo

Akten fra 1976
Artikel 7 – stk. 1 – led 11 a (nyt)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

– person, mod hvem der er afsagt endelig 
dom for korruption, misbrug af offentligt 
embede, tilskyndelse til racisme, 
forbrydelser, der kan tilskrives 
forbindelser til mafiagrupper, organiseret 
kriminalitet eller terrorisme, eller seksuelt 
misbrug

Or. it

Ændringsforslag 129
Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo

Akten fra 1976
Artikel 7 – stk. 1 – led 11 b (nyt)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

– person, der allerede har været medlem 
af Europa-Parlamentet i tre hele, men 
ikke nødvendigvis på hinanden følgende 
valgperioder

Or. it

Ændringsforslag 130
György Schöpflin

Akten fra 1976
Artikel 9

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Ved valg af medlemmer til Europa-
Parlamentet kan ingen vælger afgive mere 

Ved valg af medlemmer til Europa-
Parlamentet kan ingen vælger afgive mere 
end én stemme. For at sikre overholdelse 



PE460.673v02-00 64/70 AM\860659DA.doc

DA

end én stemme. af dette princip etableres der en EU-
valgliste. De nærmere bestemmelser 
herfor fastlægges efter den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 131
Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Artikel 11 – stk. 1

Akten fra 1976 Ændringsforslag

1. Stemmeafgivningsperioden fastlægges
for det første valg enstemmigt af Rådet
efter høring af Europa-Parlamentet.

1. Europa-Parlamentet fastlægger med et 
flertal af sine medlemmer og med Rådets 
godkendelse stemmeafgivningsperioden
for valget et år inden udgangen af den i 
artikel 5 omhandlede femårige periode, i 
overensstemmelse med artikel 14, og 
senest seks måneder inden udgangen af 
denne periode.

Or. en

Ændringsforslag 132
Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Artikel 13

Akten fra 1976 Ændringsforslag

1. Et mandat bliver ledigt, når et Europa-
Parlaments-medlemsmandat udløber som 
følge af, at medlemmet fratræder, afgår ved 
døden eller fortaber sit mandat.

1. Et mandat bliver ledigt, når et Europa-
Parlaments-medlemsmandat udløber som 
følge af, at medlemmet fratræder, afgår ved 
døden eller fortaber sit mandat.

2. Med forbehold af de øvrige 
bestemmelser i denne akt fastlægger hver 
medlemsstat de nærmere procedurer med 
henblik på, at et mandat, som måtte blive 
ledigt i løbet af den i artikel 5 omhandlede 
femårige periode, besættes for resten af 

2. Med forbehold af de øvrige 
bestemmelser i denne akt fastlægger hver 
medlemsstats parlament de nærmere 
procedurer med henblik på, at et mandat, 
som måtte blive ledigt i løbet af den i 
artikel 5 omhandlede femårige periode, 
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denne periode. besættes for resten af denne periode.
3. Når det efter en medlemsstats lovgivning 
udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af 
Europa-Parlamentet fortaber sit mandat, 
udløber medlemmets mandat i medfør af 
denne lovgivnings bestemmelser. De 
kompetente nationale myndigheder 
underretter Europa-Parlamentet herom.

3. Når det efter en medlemsstats lovgivning 
udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af 
Europa-Parlamentet fortaber sit mandat, 
udløber medlemmets mandat i medfør af 
denne lovgivnings bestemmelser. De 
kompetente nationale myndigheder 
underretter Europa-Parlamentet herom.

4. Når et mandat bliver ledigt som følge af 
fratræden eller dødsfald, underretter 
Europa-Parlamentets formand omgående 
den pågældende medlemsstats kompetente 
myndigheder herom.

4. Når et mandat bliver ledigt som følge af 
fratræden eller dødsfald, underretter 
Europa-Parlamentets formand omgående 
den pågældende medlemsstats kompetente 
myndigheder herom.

Or. en

Ændringsforslag 133
Rainer Wieland

Akten fra 1976
Artikel 13 a (ny)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Artikel 13a
1. For medlemmer, der er valgt i 
medlemsstaterne, og med forbehold af de 
øvrige bestemmelser i denne akt 
fastlægger hver medlemsstat de nærmere 
procedurer med henblik på, at et mandat, 
som måtte blive ledigt i løbet af den i 
artikel 5 omhandlede femårige periode, 
besættes for resten af denne periode.
Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1a, finder 
tilsvarende anvendelse.
2. Når en medlemsstats lovgivning 
indeholder bestemmelse om midlertidig 
afløsning af et medlem af medlemsstatens 
nationale parlament, som er på 
barselsorlov, kan den pågældende
medlemsstat beslutte, at denne 
bestemmelse skal finde tilsvarende 
anvendelse på medlemmer af Europa-
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Parlamentet valgt i denne medlemsstat.

Or. de

Ændringsforslag 134
Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Artikel 14

Akten fra 1976 Ændringsforslag

Såfremt det viser sig nødvendigt at træffe
foranstaltninger til gennemførelse af denne 
akt, vedtager Rådet med enstemmighed
efter forslag fra Europa-Parlamentet og 
efter høring af Kommissionen disse 
foranstaltninger efter i et samrådsudvalg 
med deltagelse af Rådet og 
repræsentanter for Europa-Parlamentet 
at have forsøgt at nå til enighed med 
sidstnævnte.

Foranstaltninger til gennemførelse af denne 
akt vedtages af Europa-Parlamentet, der 
træffer afgørelse med et flertal af sine 
medlemmer efter forslag fra Europa-
Kommissionen og efter at have indhentet 
Rådets godkendelse. 

Or. en

Ændringsforslag 135
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Stavros Lambrinidis, Roberto Gualtieri

Akten fra 1976
Bilag til artikel 2 a (nyt)

Akten fra 1976 Ændringsforslag

(matematisk formel foreslået af ordføreren) udgår

Or. en

Ændringsforslag 136
Andrew Duff

Akten fra 1976
Bilag til artikel 2 a (nyt)
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Der benyttes følgende mekanisme til fordelingen af de pladser i Europa-Parlamentet, der skal 
beklædes af kandidater valgt i medlemsstaterne:

Basistildeling

Hver medlemsstat tildeles et fast antal pladser kaldet basispladser og betegnet b.
Basispladsernes antal er én plads mindre end den i traktaten nedfældede mindstetærskel (seks, 
betegnet m).  

Basistildelingen er basistallet ganget med antallet af medlemsstater. 

Forholdsmæssig tildeling

Hver medlemsstat tildeles et yderligere antal pladser alt efter sit befolkningstal.  

For en given første divisor d tildeles en medlemsstat med en befolkning p en yderligere 
kvotient p/d. Den første divisor er Unionens samlede befolkning divideret med det maksimale 
antal pladser i Parlamentet, som skal fordeles ved valg til Europa-Parlamentet i 
medlemsstaterne som fastlagt i traktaten (syv hundrede og enoghalvtreds, benævnt H), minus 
basistildelingen.

Hvis andelen af pladser b + p/d ikke er et helt tal, rundes dette tal op til det nærmeste hele tal. 
Dette udgør den første tildeling til hver medlemsstat, skrevet [b + p/d]. 

Hvis en medlemsstat har en pladstildeling [b + p/d], der overstiger den i traktaten fastsatte 
maksimaltildeling (seksoghalvfems, betegnet M), erstattes dens pladstildeling med dette 
maksimum. 

Den første divisor tilpasses for at nå frem til en endelig divisor d på en sådan måde, at det 
samlede antal pladser svarer til Parlamentets størrelse H. 

Resultat 

Repræsentationen af EU's borgere pr. medlemsstat består af basispladser b med tilføjelse af én 
plads for hver d-borger, eller del heraf, som er bosiddende i medlemsstaten, samtidig med at 
maksimaltildelingen M overholdes, således at:

Medlemsstat i med et befolkningstal pi tildeles si pladser:
si = min { [b + pi / d], M }

hvor d vælges, således at ∑i si = H.

Or. en
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Ændringsforslag 137
Gerald Häfner

Akten fra 1976
Bilag til artikel 2 a (nyt)

Den parabolske metode

Fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet sker efter den parabolske metode som følger: 

Egenskaber og betingelser 
● Den mindste medlemsstat tildeles mindsteantallet på seks pladser
● Den største medlemsstat tildeles maksimalantallet på 96 pladser

● Det samlede antal disponible pladser fordeles
● Funktionen er stigende, eftersom en mere befolket medlemsstat ikke tildeles færre pladser 

end en anden mindre befolket medlemsstat.
● Funktionen er konveks, eftersom de mindre befolkede medlemsstater (ikke blot de mindst 

befolkede medlemsstater) tildeles flere pladser, end de ville være berettiget til efter et 
mere proportionalt system beskrevet ved en lineær funktion, og de mere befolkede 
medlemsstater (ikke blot den mest befolkede medlemsstat) tilsvarende tildeles færre 
pladser.

● Funktionen anvendes ens på alle medlemsstaterne; der gælder ingen særlige regler for 
bestemte medlemsstater

Notationer: m står for minimum, M for maksimum, H for det samlede antal pladser, pi for 
befolkningen i medlemsstat nr. i (i millioner), n for antallet af medlemsstater. I dag: 

16,   96,   751,   27,   81.802257,  ...  0.412970nm M H n p p     

Der benyttes følgende mekanisme til fordelingen efter den parabolske metode af de pladser i 
Europa-Parlamentet, der skal beklædes af kandidater valgt i medlemsstaterne:

1. Kontrol af, om der ved den lige linje, hvorefter den mindste medlemsstat (i dag Malta) 
tildeles m pladser og den største medlemsstat (i dag Tyskland) tildeles M pladser, sammenlagt 

fordeles mere end H pladser. Er dette tilfældet benyttes linjen ( ) np pA p m
K


  , og K

tilpasses, således at summen af afrundede A(pi) er H. (F.eks. vil der opstå et sådant tilfælde, 
hvis en meget folkerig stat tiltræder EU).

2. Kontrol af, om der ved den parabolske kurve, hvorefter den mindste medlemsstat tildeles m
pladser og den største medlemsstat M pladser, med en nulstigning i den største medlemsstat, 
fordeles færre end H pladser (i alt). Er dette tilfældet benyttes den parabolske kurve
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2
1( )( ) p pA p M

K


 

og K tilpasses, således at summen af afrundede A(pi) er H. (F. eks. vil dette være tilfældet, 
hvis H=950).

3. I alle andre tilfælde (dvs. som situationen er i dag) benyttes den parabolske kurve

     1

1

( ) n n

n

M m p p p p p p
A p m

p p K
 

   




og K tilpasses, således at summen af afrundede A(pi) er H.

Under anvendelse af de aktuelle tal er K = 350, og den parabolske kurve er:

 

2

90 0.412970 (81.802257 )( 0.412970)( ) 6
81.802257 0.412970

5.44682 1.3407
350

p p pA p
K

pp

  
   



  

Hvis en ny medlemsstat tiltræder EU, f.eks. i 2015, og dens befolkning er mindre end Maltas, 
tildeles den 6 pladser; hvis dens befolkning er større end Tysklands, tildeles den 96 pladser. I 
andre tilfælde erstattes befolkningstallet i millioner i ovenstående formel og afrundes til det 
nærmeste hele tal.

Or. en

Ændringsforslag 138
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Akten fra 1976
Bilag til artikel 2 a (nyt)

Fordelingen af de 751 pladser i Europa-Parlamentet sker efter følgende formel:
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E: Indbyggertallet i medlemsstat i 

S: Antal medlemmer, der skal vælges i medlemsstat i

GM (min): Antal basispladser, der først skal fordeles til hver enkelt medlemsstat 

Antallet af pladser ud over basispladserne beregnes på grundlag af en medlemsstats vægtede 
indbyggertals andel i samtlige medlemsstaters samlede vægtede indbyggertal, ganget med det 
antal pladser, der skal fordeles efter tildelingen af basispladserne. Med et samlet medlemstal 
på 751 og 27 medlemsstater og fem basispladser pr. medlemsstat står der ud over 
basispladserne endnu 616 pladser tilbage til fordeling. Vægtningsfaktor x beregnes ved at 
sætte S = 96 ind i ligningen og indsætte indbyggertallet i den største medlemsstat.  X kan 
derefter bestemmes ved hjælp af en numerisk metode. Hvis befolkningstallene kendes for alle 
medlemsstaternes vedkommende, tilfredsstiller kun en værdi for x, der er lavere end 1, denne 
ligning. Derved fremkommer der en klar løsning.

Begrundelse:

Ovenstående formel er mere kompliceret end det foreslåede Cambridge-kompromis, men 
resulterer i en mere retfærdig fordeling af pladserne mellem medlemsstaterne, som også i 
højere grad opfylder kriteriet om degressiv proportionalitet.

Or. de


