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Ændringsforslag 1
Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Henvisning 3 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til akten om almindelige 
direkte valg af medlemmerne af Europa-
Parlamentet, knyttet som bilag til Rådets 
afgørelse af 20. september 1976, som 
ændret (akten om valg af 1976)1, særlig 
artikel 14,

Or. en

Ændringsforslag 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Forslag til beslutning
Betragtning B a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at der ikke findes 
nogen klare bestemmelser om, hvordan 
pladserne i Europa-Parlamentet skal 
fordeles, når en ny medlemsstat tiltræder 
EU, og der henviser til, at det er 
nødvendigt at tage hensyn til den 
omstændighed, at der forventes yderligere 
udvidelser af EU, som vil give anledning 
til nye spørgsmål om hver enkelt 
medlemsstats repræsentation i Europa-
Parlamentet og Rådet for Den 
Europæiske Union;

Or. en

                                               
1 Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1), som ændret 
ved Rådets afgørelse 93/81/Euratom, EKSF, EØF (EFT L 33 af 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets 
afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1).
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Ændringsforslag 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Forslag til beslutning
Betragtning B b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at den aktuelle 
fordeling af pladserne i Europa-
Parlamentet ikke er proportional og 
derfor er i strid med traktaten om Den 
Europæiske Union, og der henviser til, at 
de enkelte medlemsstaters repræsentation 
i Europa-Parlamentet ikke kan drøftes 
adskilt fra repræsentationen i Rådet for 
Den Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der påpeger, at de demografiske 
ændringer, som har fundet sted siden 
valget til Europa-Parlamentet, bør tages i 
betragtning;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 5
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Betragtning C



AM\925604DA.doc 5/44 PE504.228v01-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der påpeger, at de demografiske 
ændringer, som har fundet sted siden 
valget til Europa-Parlamentet, bør tages i 
betragtning;

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 6
György Schöpflin

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der påpeger, at de demografiske 
ændringer, som har fundet sted siden valget 
til Europa-Parlamentet, bør tages i 
betragtning;

C. der påpeger, at de demografiske 
ændringer og migrationstendenserne for 
EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, 
som har fundet sted siden valget til Europa-
Parlamentet, bør tages i betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at eftersom problemet 
med en reel degressiv proportional 
repræsentation i Europa-Parlamentet og 
Rådet kun kan løses definitivt via 
ændringer af traktaten om Den 
Europæiske Union, må der findes en 
midlertidig løsning, indtil dette spørgsmål 
er blevet løst gennem traktatændringer;
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Or. en

Ændringsforslag 8
Sandra Kalniete

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at det er nødvendigt 
at holde antallet af pladser så tæt som 
muligt på det antal, der foreslås i 
Cambridge-kompromiset1, og samtidig 
forsøge at undgå de radikale ændringer, 
der ville være resultatet, hvis kompromiset 
blev fulgt stramt;

Or. en

Ændringsforslag 9
Gay Mitchell

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at traktaten om Den 
Europæiske Union indeholder 
bestemmelser om en enklere procedure 
for ændring af traktaten via en 
regeringskonference under visse 
omstændigheder;

Or. en

Ændringsforslag 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

                                               
1 Se noten "The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament - Cambridge 
compromise" fra Europa-Parlamentets temaafdeling C (PE 432.760).
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Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at de demografiske 
ændringer af midlertidig karakter 
forårsaget af økonomiske cyklusser, der 
har berørt medlemsstater, som ved fortsat 
at opfylde aftalerne under EU's 
programmer for finansiel 
betalingsbalancebistand har gennemført 
krævende økonomiske 
tilpasningsforanstaltninger og opretholdt 
faste valutakurser og dermed har bidraget 
til at sikre finansiel stabilitet og tillid i 
hele EU, ikke bør tages i betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 11
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at den ændring, der 
hermed kræves af fordelingen af pladser 
mellem medlemsstaterne, ikke bør være 
vilkårlig, men bør være baseret på et 
matematisk princip, som skal anvendes på 
en pragmatisk måde, der begrænser de 
mulige tab til højst en plads for alle 
medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 12
Sandra Kalniete

Forslag til beslutning
Betragtning C b (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at overvejelserne 
omkring den politiske gennemførlighed af 
en omfordeling af pladserne i Europa-
Parlamentet ikke bør føre til nogen 
væsentlige afvigelser fra Cambridge-
kompromiset 1;

Or. en

Ændringsforslag 13
Gerald Häfner

Forslag til beslutning
Betragtning C b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at det for at skabe 
fuld legitimitet ikke vil være 
hensigtsmæssigt at overlade fordelingen 
af pladser i Europa-Parlamentet til 
stadige nye forhandlinger og lovgivning 
efter hver eneste ændring i 
medlemsstaternes befolkningstal, og der
henviser til, at det derfor er afgørende, at 
fordelingen af pladser beregnes på 
længere sigt ved hjælp af en veldefineret 
matematisk formel, der fastsætter et klart, 
gennemsigtigt og objektivt forhold mellem 
de enkelte medlemsstaters befolkning og 
det antal pladser i Europa-Parlamentet,
som de har ret til, samtidig med at 
kravene i traktaterne overholdes fuldt ud;

Or. en

Ændringsforslag 14
Gerald Häfner

                                               
1 Se noten "The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament - Cambridge 
compromise" fra Europa-Parlamentets temaafdeling C (PE 432.760).
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Forslag til beslutning
Betragtning C c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Cc. der henviser til, at aftalen om den 
mest hensigtsmæssige matematiske formel 
bør være resultatet af en bred offentlig 
debat mellem EU's institutioner, 
medlemsstaternes parlamenter og 
regeringer og de europæiske borgere, og 
der henviser til, at den bedste ramme 
herfor vil være et europæisk konvent i 
medfør af artikel 48 i traktaten om Den 
Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. påpeger, at den eneste mulige 
midlertidige løsning for ikke at forvride 
balancen i medlemsstaternes 
repræsentation i EU er midlertidigt at øge 
antallet af pladser i Europa-Parlamentet 
fra valgperioden 2014-2019, indtil der er 
blevet foretaget ændringer af traktaten;

Or. en

Ændringsforslag 16
Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. forelægger Rådet vedhæftede forslag 
til Rådets afgørelse, herunder 
bestemmelser om de praktiske ordninger 
for gennemførelse af akten om valg 1976 
med hensyn til de valg til Europa-
Parlamentet, der skal finde sted i maj 
2014; foreslår følgende praktiske 
ordninger:
– kandidaterne findes via en demokratisk 
proces, og deres navne offentliggøres 
senest seks uger inden valgets afholdelse
– hvis et politisk parti, der deltager i 
valgene til Europa-Parlamentet, tilhører 
eller har erklæret, at det ønsker at tilslutte 
sig et europæisk politisk parti, skal navnet 
på dette europæiske politiske parti klart 
fremgå af stemmesedlen (i parentes)
– valg til Europa-Parlamentet afholdes på 
en dato og et tidspunkt, som fastlægges af 
de enkelte medlemsstater, og som skal 
ligge inden for en fælles periode, der 
begynder torsdag morgen og slutter den 
umiddelbart følgende søndag senest 
kl. 20.00 centraleuropæisk tid;

Or. en

Ændringsforslag 17
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling 

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling 
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af pladserne mellem medlemsstaterne efter 
en objektiv metode baseret på princippet 
om degressiv proportionalitet som 
beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der 
tages hensyn til en eventuel forøgelse af 
deres antal og til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer i deres befolkning, 
uden at udelukke muligheden for at 
reservere et antal pladser til medlemmer 
valgt på transnationale lister;

af pladserne mellem medlemsstaterne efter 
en objektiv metode baseret på princippet 
om degressiv proportionalitet som 
beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der 
tages hensyn til en eventuel forøgelse af 
deres antal og til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer i deres 
befolkning;

Or. pl

Ændringsforslag 18
Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-
Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i 
afgørelsen, idet der tages hensyn til en 
eventuel forøgelse af deres antal og til 
behørigt dokumenterede demografiske 
ændringer i deres befolkning, uden at 
udelukke muligheden for at reservere et 
antal pladser til medlemmer valgt på 
transnationale lister;

3. er opmærksom på, at 
sammensætningen af Europa-
Parlamentet i fremtiden skal tilpasses for 
at tage hensyn til virkningerne af 
fremtidige tiltrædelser og behørigt 
dokumenterede demografiske tendenser i 
medlemsstaternes befolkninger; forpligter 
sig om nødvendigt til, i tilstrækkelig god 
tid før valgperioden 2019-2024, at 
forelægge et nyt forslag til Det Europæiske 
Råds afgørelse med henblik på at fastlægge
en omfordeling af pladserne mellem 
medlemsstaterne efter en objektiv metode 
baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i 
afgørelsen, uden at udelukke muligheden 
for at reservere et antal pladser til 
medlemmer valgt på transnationale lister;

Or. en

Ændringsforslag 19
Gerald Häfner
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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling 
af pladserne mellem medlemsstaterne efter 
en objektiv metode baseret på princippet 
om degressiv proportionalitet som 
beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der 
tages hensyn til en eventuel forøgelse af 
deres antal og til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer i deres befolkning, 
uden at udelukke muligheden for at 
reservere et antal pladser til medlemmer 
valgt på transnationale lister;

3. forpligter sig til inden den 31. december 
2015 at fremsætte et nyt forslag til
ændring af traktaterne via en almindelig 
revisionsprocedure i henhold til artikel 48 
i traktaten om Den Europæiske Union
med henblik på at fastlægge et system, som 
vil gøre det muligt fremover, forud for 
hvert valg til Europa-Parlamentet, at 
foretage enhver nødvendig omfordeling af 
pladserne mellem medlemsstaterne efter en
varig, objektiv og gennemsigtig metode 
baseret på en ikkelineær matematisk 
formel, der lever op til princippet om 
degressiv proportionalitet som beskrevet i 
artikel 1 i afgørelsen, idet der tages hensyn 
til en eventuel forøgelse af deres antal og 
til behørigt dokumenterede demografiske 
ændringer i deres befolkning, uden at 
udelukke muligheden for at reservere et 
antal pladser til medlemmer valgt på 
transnationale lister;

Or. en

Ændringsforslag 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling
af pladserne mellem medlemsstaterne efter 

3. forpligter sig til inden udgangen af 
2015, at forelægge et nyt forslag til Det 
Europæiske Råds afgørelse med henblik på
i tilstrækkelig god tid før valgperioden 
2019-2024 at fastlægge et system, som vil 
gøre det muligt fremover, forud for hvert 
valg til Europa-Parlamentet, at foretage en 
fordeling af pladserne mellem 
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en objektiv metode baseret på princippet 
om degressiv proportionalitet som 
beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der 
tages hensyn til en eventuel forøgelse af 
deres antal og til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer i deres befolkning, 
uden at udelukke muligheden for at 
reservere et antal pladser til medlemmer 
valgt på transnationale lister;

medlemsstaterne efter en objektiv metode 
baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i 
afgørelsen, idet der tages hensyn til en 
eventuel forøgelse af deres antal og til 
behørigt dokumenterede demografiske 
ændringer i deres befolkning, uden at 
udelukke muligheden for at reservere et 
antal pladser til medlemmer valgt på 
transnationale lister;

Or. fr

Ændringsforslag 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling
af pladserne mellem medlemsstaterne efter 
en objektiv metode baseret på princippet 
om degressiv proportionalitet som 
beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der 
tages hensyn til en eventuel forøgelse af 
deres antal og til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer i deres befolkning, 
uden at udelukke muligheden for at 
reservere et antal pladser til medlemmer 
valgt på transnationale lister;

3. forpligter sig til inden udgangen af 
2015 at forelægge et nyt forslag til Det 
Europæiske Råds afgørelse med henblik på
i tilstrækkelig god tid før valgperioden 
2019-2024 at fastlægge et system, som vil 
gøre det muligt fremover, forud for hvert 
valg til Europa-Parlamentet, at foretage en 
fordeling af pladserne mellem 
medlemsstaterne efter en objektiv metode 
baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i 
afgørelsen, idet der tages hensyn til e-n 
eventuel forøgelse af deres antal og til 
behørigt dokumenterede demografiske 
ændringer i deres befolkning, uden at 
udelukke muligheden for at reservere et 
antal pladser til medlemmer valgt på 
transnationale lister;

Or. de

Ændringsforslag 22
Andrew Duff
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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling 
af pladserne mellem medlemsstaterne efter 
en objektiv metode baseret på princippet 
om degressiv proportionalitet som 
beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der 
tages hensyn til en eventuel forøgelse af 
deres antal og til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer i deres befolkning, 
uden at udelukke muligheden for at 
reservere et antal pladser til medlemmer 
valgt på transnationale lister;

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt, varigt og gennemsigtigt forslag til 
Det Europæiske Råds afgørelse baseret på 
en matematisk formel med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i 
afgørelsen, idet der tages hensyn til en 
eventuel forøgelse af deres antal og til 
behørigt dokumenterede demografiske 
ændringer i deres befolkning, uden at 
udelukke muligheden for at reservere et 
antal pladser til medlemmer valgt på 
transnationale lister;

Or. en

Ændringsforslag 23
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling 
af pladserne mellem medlemsstaterne efter 
en objektiv metode baseret på princippet 
om degressiv proportionalitet som 

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at gennemgå fordelingen af pladserne på 
basis af behørigt dokumenterede 
demografiske udviklinger og foretage 
enhver nødvendig omfordeling af 
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beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der 
tages hensyn til en eventuel forøgelse af 
deres antal og til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer i deres 
befolkning, uden at udelukke muligheden 
for at reservere et antal pladser til 
medlemmer valgt på transnationale lister;

pladserne mellem medlemsstaterne efter en 
objektiv metode baseret på princippet om 
degressiv proportionalitet som beskrevet i 
artikel 1 i afgørelsen uden at udelukke en 
eventuel forøgelse af deres antal og 
muligheden for at reservere et antal pladser 
til medlemmer valgt på transnationale 
lister;

Or. de

Ændringsforslag 24
György Schöpflin

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling 
af pladserne mellem medlemsstaterne efter 
en objektiv metode baseret på princippet 
om degressiv proportionalitet som 
beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der 
tages hensyn til en eventuel forøgelse af 
deres antal og til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer i deres befolkning, 
uden at udelukke muligheden for at 
reservere et antal pladser til medlemmer 
valgt på transnationale lister;

3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid 
før valgperioden 2019-2024, at forelægge 
et nyt forslag til Det Europæiske Råds 
afgørelse med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling 
af pladserne mellem medlemsstaterne 
baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i 
afgørelsen, idet der tages hensyn til 
behørigt dokumenterede demografiske
ændringer og migrationstendenser i deres 
befolkning med hensyn til EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere, uden at udelukke 
muligheden for at reservere et antal pladser 
til medlemmer valgt på transnationale 
lister;

Or. en

Ændringsforslag 25
Andrew Duff

Forslag til beslutning
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Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. mener, at spørgsmålet om fordeling af 
pladserne i Europa-Parlamentet kun bør 
løses sammen med en revision af 
afstemningssystemet i Rådet ud fra den 
opfattelse, at styringen af Den 
Europæiske Union er et hybridt 
kompromis mellem det internationale 
retsprincip om lighed mellem stater og det 
demokratiske princip om "én mand, én 
stemme"; er besluttet på at fremsætte 
forslag herom på det kommende konvent, 
der indkaldes på grundlag af artikel 48, 
stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Union;

Or. en

Ændringsforslag 26
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. understreger, at valgloven om valg til 
Europa-Parlamentet i medlemsstater med 
en befolkning på over 30 mio. bør omfatte 
regioner som valgkredse for at sikre en 
proportional repræsentation af dem;

Or. en

Ændringsforslag 27
Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. henleder opmærksomheden på den 
politiske forbindelse mellem spørgsmålet 
om fordeling af pladserne i Europa-
Parlamentet og en overordnet 
reformpakke for EU's institutioner, 
navnlig vedrørende afstemningssystemet i 
Rådet, og understreger behovet for, at
denne pakke skal være sammenhængende 
og respektere medlemsstaternes lighed; 
bemærker derfor, at et nyt system til 
fordeling af pladserne i Europa-
Parlamentet kun bør overvejes parallelt 
med en revision af afstemningssystemet i 
Rådet;

Or. en

Ændringsforslag 28
Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. understreger viljen til som led i den 
nødvendige tilpasning af traktaterne at 
løse spørgsmålet om fordelingen af 
pladser i Europa-Parlamentet ud fra en 
helhedsbetragtning, der omfatter 
repræsentativitet, opgaver, 
sammensætning og politisk rolle for alle 
EU's lovgivende og rådgivende organer;

Or. de

Ændringsforslag 29
Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Punkt 3 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3b. anmoder Det Europæiske Råd om i 
overensstemmelse med erklæring nr. 11 
fra den regeringskonference, der vedtog 
Lissabontraktaten, om artikel 17, stk. 6, 
og 7, i traktaten om Den Europæiske 
Union at indlede forhandlinger med 
henblik på en fælles fastsættelse af 
bestemmelserne om høringerne for at 
sikre en gnidningsfri gennemførelse af 
processen, som fører til valg af formanden 
for Europa-Kommissionen på en måde, 
der tager hensyn til valgene til Europa-
Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 30
Paulo Rangel

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. pålægger sin formand at sende denne 
beslutning og det medfølgende forslag til 
Det Europæiske Råds afgørelse sammen 
med ovennævnte betænkning fra Udvalget 
om Konstitutionelle Anliggender til Dette
Europæiske Råd, Republikken Kroatiens 
regering og parlament og, til orientering, til 
Kommissionen og medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter.

4. pålægger sin formand at sende denne 
beslutning og de medfølgende forslag til 
Det Europæiske Råds og Rådets afgørelser
sammen med ovennævnte betænkning fra 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
til Det Europæiske Råd, Rådet,
Republikken Kroatiens regering og 
parlament og, til orientering, til 
Kommissionen og medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter.

Or. en

Ændringsforslag 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning



AM\925604DA.doc 19/44 PE504.228v01-00

DA

Punkt 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

4. Afgørelsen skal respektere de kriterier, 
der er fastlagt i artikel 14, stk. 2, første 
afsnit, i traktaten om Den Europæiske 
Union, nemlig at antallet af repræsentanter 
for unionsborgerne ikke må overstige syv 
hundrede og halvtreds plus formanden, at 
borgerne skal repræsenteres degressivt 
proportionalt med en mindstetærskel på 
seks medlemmer for hver medlemsstat, og 
at ingen medlemsstat kan tildeles mere end 
96 pladser.

4. Afgørelsen burde have respekteret de 
kriterier, der er fastlagt i artikel 14, stk. 2, 
første afsnit, i traktaten om Den 
Europæiske Union, nemlig at antallet af 
repræsentanter for unionsborgerne ikke må 
overstige syv hundrede og halvtreds plus 
formanden, at borgerne skal repræsenteres 
degressivt proportionalt med en 
mindstetærskel på seks medlemmer for 
hver medlemsstat, og at ingen medlemsstat 
kan tildeles mere end 96 pladser.

Or. en

Ændringsforslag 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Ved anvendelsen af det princip om 
degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves i størst muligt 
omfang:

Ved anvendelsen af det princip om 
degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union burde følgende 
principper være blevet efterlevet i størst 
muligt omfang:

Or. en

Ændringsforslag 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Ved anvendelsen af det princip om Ved anvendelsen af det princip om 
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degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves i størst muligt 
omfang:

degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves:

Or. fr

Ændringsforslag 34
Louis Michel

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Ved anvendelsen af det princip om 
degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves i størst muligt 
omfang:

Ved anvendelsen af det princip om 
degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves:

Or. fr

Ændringsforslag 35
Sandrine Bélier

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Ved anvendelsen af det princip om 
degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves i størst muligt 
omfang:

Ved anvendelsen af det princip om 
degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves:

Or. fr
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Ændringsforslag 36
Andrew Duff

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1 – led 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

– de i traktaten fastsatte minimums- og 
maksimumstal skal udnyttes fuldt ud for 
at sikre, at fordelingen af pladser i 
Europa-Parlamentet i størst mulig grad 
afspejler størrelsen af medlemsstaternes 
respektive befolkninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Martina Anderson

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1 – led 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

– de i traktaten fastsatte minimums- og 
maksimumstal skal udnyttes fuldt ud for 
at sikre, at fordelingen af pladser i 
Europa-Parlamentet i størst mulig grad 
afspejler størrelsen af medlemsstaternes 
respektive befolkninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Ved anvendelsen af det princip om 
degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 

Ved anvendelsen af det princip om 
degressiv proportionalitet, som er fastlagt i 
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artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves i størst muligt 
omfang:

artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal følgende 
principper efterleves i størst muligt 
omfang:

– de i traktaten fastsatte minimums- og 
maksimumstal skal udnyttes fuldt ud for at 
sikre, at fordelingen af pladser i Europa-
Parlamentet i størst mulig grad afspejler
størrelsen af medlemsstaternes respektive 
befolkninger

– ved fordelingen af pladser i Europa-
Parlamentet skal de i traktaten fastsatte 
minimums- og maksimumstal udnyttes 
fuldt ud for i størst mulig grad at afspejle
størrelsen af medlemsstaternes respektive 
befolkninger

– jo større en medlemsstats befolkning er, 
jo større krav har den på et stort antal 
pladser

– forholdet mellem antallet af indbyggere 
og de enkelte medlemsstaters antal pladser
før afrunding til hele tal bør variere i 
forhold til deres respektive indbyggertal, 
således at et medlem fra en mere folkerig 
medlemsstat skal repræsentere flere 
borgere end et medlem fra en mindre 
folkerig medlemsstat, og omvendt kan en 
mindre befolket medlemsstat aldrig have 
flere medlemmer end en mere befolket 
stat.

– jo større en medlemsstats befolkning er, 
jo flere indbyggere skal hvert enkelt af 
dens medlemmer af Europa-Parlamentet 
repræsentere.

Or. en

Ændringsforslag 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1 – led 1 a (nyt)

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

– antallet af pladser reduceres ikke for de 
medlemsstater, som under EU's 
programmer for finansiel 
betalingsbalancebistand har gennemført 
krævende økonomiske 
tilpasningsforanstaltninger og opretholdt 
faste valutakurser og dermed har bidraget 
til at sikre finansiel stabilitet og tillid i 
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hele EU

Or. en

Ændringsforslag 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 1 a (ny)

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Artikel 1a
Fordelingen af pladserne i Europa-
Parlamentet mellem medlemsstaterne i 
valgperioden 2014-2019 skal følge en 
ændret anvendelse af den 
befolkningsvægtede formel for fordeling 
af pladser (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim 20121), hvorved 
de beregnede tab begrænses til en plads, 
medmindre dette vil resultere i, at en 
medlemsstat tildeles mere end 96 pladser, 
og eventuelle ekstrapladser udelades.

Or. en

Ændringsforslag 41
György Schöpflin

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 2

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Kommissionen (Eurostat) beregner 
størrelsen af medlemsstaternes befolkning 
på grundlag af oplysninger fra 
medlemsstaterne og i henhold til en metode 
fastlagt i en forordning, som Europa-

Kommissionen (Eurostat) beregner 
størrelsen af medlemsstaternes befolkning
bestående af EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere på grundlag af 
oplysninger fra medlemsstaterne og i 
henhold til en metode fastlagt i en 

                                               
1 Se noten "The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament - Cambridge 
compromise" fra Europa-Parlamentets temaafdeling C (PE 432.760).
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Parlamentet og Rådet vedtager. forordning, som Europa-Parlamentet og 
Rådet vedtager.

Or. en

Ændringsforslag 42
Gay Mitchell, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 
til:

Antallet af repræsentanter i Europa-
Parlamentet, der vælges i hver enkelt 
medlemsstat, bør fastsættes mellem 2014 
og 2019 og bør have virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2019-2024 
under hensyntagen til eventuelle andre 
institutionelle reformer, som måtte være 
nødvendige for at forbedre EU's funktion.

Belgien 21
Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13
Tyskland 96
Estland 6
Irland 11
Grækenland 21
Spanien 54
Frankrig 74
Kroatien 11
Italien 73
Cypern 6
Letland 8
Litauen 11
Luxembourg 6
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Ungarn 21
Malta 6
Nederlandene 26
Østrig 19
Polen 51
Portugal 21
Rumænien 32
Slovenien 8
Slovakiet 13
Finland 13
Sverige 19

Det Forenede Kongerige 73

Or. en

Ændringsforslag 43
Louis Michel

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3 – indledning

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 
til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat for valgperioden 2014-
2019 til:

Or. fr

Ændringsforslag 44
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3
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Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 22
Bulgarien 17 Bulgarien 18
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 22
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 99
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 12
Grækenland 21 Grækenland 22
Spanien 54 Spanien 54

Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 12
Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6

Letland 8 Letland 9
Litauen 11 Litauen 12
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 22
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26

Østrig 19 Østrig 19
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 22
Rumænien 32 Rumænien 33
Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakiet 13 Slovakiet 13

Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 20
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Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73

Or. en

Ændringsforslag 45
Sandra Kalniete

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 20
Bulgarien 17 Bulgarien 16
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 20
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96

Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland  12
Grækenland 21 Grækenland 20
Spanien 54 Spanien 55
Frankrig 74 Frankrig 77
Kroatien 11 Kroatien 11

Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6

Letland 8 Letland 9
Litauen 11 Litauen 11

Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 19
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26

Østrig 19 Østrig 18



PE504.228v01-00 28/44 AM\925604DA.doc

DA

Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 20
Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 9
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 19
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 75

Or. en

Ændringsforslag 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 20
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 20
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11
Grækenland 21 Grækenland 20
Spanien 54 Spanien 57
Frankrig 74 Frankrig 78
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 74
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 7
Litauen 11 Litauen 9
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 19
Malta 6 Malta 6
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Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 19
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 20
Rumænien 32 Rumænien 31
Slovenien 8 Slovenien 7
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 76

Or. en

Ændringsforslag 47
Sandrine Bélier

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 20
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 20
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11
Grækenland 21 Grækenland 20
Spanien 54 Spanien 57
Frankrig 74 Frankrig 78
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 74
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 7
Litauen 11 Litauen 9
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 19
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 19
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Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 20
Rumænien 32 Rumænien 31
Slovenien 8 Slovenien 7
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 76

Or. fr

Ændringsforslag 48
Martina Anderson

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 95
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 12
Grækenland 21 Grækenland 21
Spanien 54 Spanien 54
Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 72
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 8
Litauen 11 Litauen 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 21
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 18
Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 21
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Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73

Or. en

Ændringsforslag 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 12
Grækenland 21 Grækenland 21
Spanien 54 Spanien 54
Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 12
Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 8
Litauen 11 Litauen 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 21
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 18
Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 21
Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 8
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Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73

Or. en

Ændringsforslag 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward and Brian Crowley

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 12
Grækenland 21 Grækenland 21
Spanien 54 Spanien 54
Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 8
Litauen 11 Litauen 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 20
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 19
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21
Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
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Sverige 19 Sverige 19
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73

Or. en

Ændringsforslag 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 12
Grækenland 21 Grækenland 21
Spanien 54 Spanien 54
Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 12
Italien 73 Italien 72
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 8
Litauen 11 Litauen 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 21
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 18
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21
Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73
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Or. en

Ændringsforslag 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Lokkegaard, Nils Torvalds, and Hannu Takkula

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11
Grækenland 21 Grækenland 21
Spanien 54 Spanien 54
Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 8
Litauen 11 Litauen 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 21
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 18
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21
Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 20
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73

Or. en
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Ændringsforslag 53
Andrew Duff

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11
Grækenland 21 Grækenland 21
Spanien 54 Spanien 54
Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 8
Litauen 11 Litauen 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 21
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 18
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21
Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 20
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73

Or. en
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Ændringsforslag 54
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11
Grækenland 21 Grækenland 21
Spanien 54 Spanien 54
Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 8
Litauen 11 Litauen 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 21
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 18
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21
Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 20
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73

Or. en

Ændringsforslag 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson
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Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

I overensstemmelse med artikel 1 
fastsættes antallet af repræsentanter i 
Europa-Parlamentet, der vælges i hver 
enkelt medlemsstat, med virkning fra 
begyndelsen af valgperioden 2014-2019 til:

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17
Den Tjekkiske Republik 21 Den Tjekkiske Republik 21
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11
Grækenland 21 Grækenland 21
Spanien 54 Spanien 54
Frankrig 74 Frankrig 74
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6
Letland 8 Letland 8
Litauen 11 Litauen 11
Luxembourg 6 Luxembourg 6
Ungarn 21 Ungarn 20
Malta 6 Malta 6
Nederlandene 26 Nederlandene 26
Østrig 19 Østrig 19
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21
Rumænien 32 Rumænien 32
Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakiet 13 Slovakiet 13
Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 20
Det Forenede Kongerige 73 Det Forenede Kongerige 73

Or. en

Ændringsforslag 56
Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello



PE504.228v01-00 38/44 AM\925604DA.doc

DA

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 3 a (ny)

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Artikel 3a
Ovenstående tal repræsenterer ikke en 
retfærdig og logisk omfordeling af 
pladserne, som det kræves i 
Lissabontraktaten.

Or. en

Ændringsforslag 57
Paulo Rangel

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Denne afgørelse skal om nødvendigt
revideres i tilstrækkelig god tid inden 
begyndelsen af valgperioden 2019-2024 
med henblik på at fastlægge en
omfordeling af pladserne mellem 
medlemsstaterne baseret på princippet om 
degressiv proportionalitet som beskrevet i 
artikel 1, idet der tages hensyn til en 
eventuel forøgelse af deres antal og til 
behørigt dokumenterede demografiske 
ændringer i deres befolkning.

Or. en

Ændringsforslag 58
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 4
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Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det  
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Denne afgørelse skal revideres inden 
udgangen af 2015 med henblik på i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig fordeling af 
pladserne mellem medlemsstaterne efter en 
objektiv metode baseret på princippet om 
degressiv proportionalitet som beskrevet i 
artikel 1, idet der tages hensyn til en 
eventuel forøgelse af deres antal og til 
behørigt dokumenterede demografiske 
ændringer i deres befolkning.

Or. de

Ændringsforslag 59
Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Denne afgørelse skal revideres inden 
udgangen af 2015 med henblik på i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage en fordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Or. fr
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Ændringsforslag 60
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af
valgperioden 2019-2024 med henblik på 
at fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Denne afgørelse forbliver gyldig, indtil der 
er fastsat nye principper for 
omfordelingen af pladserne mellem 
medlemsstaterne efter en objektiv metode 
baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning og til 
stemmerettighederne i Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 61
Louis Michel

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024. Med henblik
herpå vil der blive nedsat en studiegruppe, 
som regelmæssigt skal redegøre for de 
fremskridt, der gøres. Den endelige 
rapport skal foreligge midt i valgperioden 
2014-2019 med henblik på at fastlægge et 
system, som vil gøre det muligt fremover, 
forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, 
at foretage enhver nødvendig omfordeling 
af pladserne mellem medlemsstaterne efter 
en objektiv metode, idet der tages hensyn 
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deres befolkning. til en eventuel forøgelse af deres antal og 
til behørigt dokumenterede demografiske 
ændringer i deres befolkning, navnlig 
udviklingen i fødselstallet.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en varig,
objektiv og gennemsigtig metode baseret 
på en ikkelineær matematisk formel, der 
lever op til princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Or. en

Ændringsforslag 63
Andrew Duff

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 4

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
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muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en
retfærdig, varig og gennemsigtig metode 
baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Or. en

Ændringsforslag 64
György Schöpflin

Forslag til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning
Artikel 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne efter en objektiv 
metode baseret på princippet om degressiv 
proportionalitet som beskrevet i artikel 1, 
idet der tages hensyn til en eventuel 
forøgelse af deres antal og til behørigt 
dokumenterede demografiske ændringer i 
deres befolkning.

Denne afgørelse skal revideres i 
tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af 
valgperioden 2019-2024 med henblik på at 
fastlægge et system, som vil gøre det 
muligt fremover, forud for hvert valg til 
Europa-Parlamentet, at foretage enhver 
nødvendig omfordeling af pladserne 
mellem medlemsstaterne baseret på 
princippet om degressiv proportionalitet 
som beskrevet i artikel 1, idet der tages 
hensyn til behørigt dokumenterede 
demografiske ændringer og 
migrationstendenser i deres befolkning
omfattende EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere.

Or. en
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Bilag I til forslag til Europa-Parlamentets beslutning (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

BILAG 1a
Forslag til Rådets afgørelse om de 

praktiske bestemmelser om valgene til 
Europa-Parlamentet i maj 2014

RÅDET HAR -
under henvisning til akten om almindelige 
direkte valg af medlemmerne af Europa-
Parlamentet, knyttet som bilag til Rådets 
afgørelse af 20. september 1976 
("akten"), særlig artikel 14,
under henvisning til forslag fra Europa-
Parlamentet,
ud fra betragtningen, at traktatens 
bestemmelser om valgmåde bør 
gennemføres,
VEDTAGET de bestemmelser, der er 
knyttet til denne afgørelse, og som det 
henstiller til medlemsstaterne at vedtage i 
overensstemmelse med deres 
forfatningsmæssige bestemmelser og 
nationale valglove.
Denne afgørelse offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.
Medlemsstaterne meddeler straks 
generalsekretæren for Rådet for Den 
Europæiske Union, når de har 
gennemført de procedurer, der kræves 
efter deres valglove for at vedtage de 
bestemmelser om praktiske ordninger, der 
foreslås i denne afgørelse.
Disse praktiske ordninger træder i kraft 
den første dag i den måned, der følger 
efter medlemsstaternes vedtagelse af 
bestemmelserne i afgørelsen i 
overensstemmelse med deres 
forfatningsmæssige bestemmelser og 
nationale valglove.

BILAG
Artikel 1
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Kandidaterne findes via en demokratisk 
proces, og deres navne offentliggøres 
senest seks uger inden starten af den i 
aktens artikel 10, stk. 1, omhandlede 
periode.

Artikel 2
Hvis et politisk parti, der deltager i 
valgene til Europa-Parlamentet, tilhører 
eller har erklæret, at det ønsker at tilslutte 
sig et europæisk politisk parti, skal navnet 
på dette europæiske politiske parti klart 
fremgå af stemmesedlen (i parentes).

Artikel 3
Valg til Europa-Parlamentet afholdes på 
en dato og et tidspunkt, som fastlægges af 
de enkelte medlemsstater, og som skal 
ligge inden for en fælles periode, der 
begynder torsdag morgen og slutter den 
umiddelbart følgende søndag senest 
kl. 20.00 centraleuropæisk tid.

Or. en


