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Módosítás 1
Paulo Rangel

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

- tekintettel az Európai Parlament 
képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról 
szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi 
határozathoz csatolt módosított okmányra 
(1976-os választási okmány), és különösen 
annak 14. cikkére,
1 A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi 
határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) 
és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi 
határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. 
o.) módosított 76/787/ESZAK, EGK, 
Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 
1976.10.8., 1. o.).

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel nincsenek egyértelmű 
rendelkezések arra vonatkozóan, hogy az 
Európai Parlament helyeit egy új 
tagállam Unióhoz való csatlakozása 
esetében el kell osztani, és mivel 
figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az 
Unió jövőbeni bővülése várható, ami új 
kérdéseket fog felvetni az egyes 
tagállamok Európai Parlamenten és az 
Európai Unió Tanácsán belüli 
képviseletével kapcsolatban;



PE504.228v01-00 4/48 AM\925604HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Bb. mivel az Európai Parlamenten belüli 
helyek jelenlegi elosztása nem arányos, 
ami ily módon az Európai Unióról szóló 
szerződésbe ütközik, és mivel az egyes 
tagállamok Európai Parlamenten belüli 
képviseletét nem lehet az Európai Unió 
Tanácsán belüli képviselettől elkülönítve
tárgyalni;

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel tekintetbe kell venni a legutóbbi 
európai parlamenti választások óta 
lezajlott demográfiai változásokat;

törölve

Or. en

Módosítás 5
Zbigniew Ziobro

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel tekintetbe kell venni a legutóbbi 
európai parlamenti választások óta 
lezajlott demográfiai változásokat;

törölve

Or. pl

Módosítás 6
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel tekintetbe kell venni a legutóbbi 
európai parlamenti választások óta lezajlott 
demográfiai változásokat;

C. mivel tekintetbe kell venni a legutóbbi 
európai parlamenti választások óta az 
uniós és nem uniós polgárok 
vonatkozásában lezajlott demográfiai és 
migrációs változásokat;

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel az Európai Parlamenten és az 
Európai Unió Tanácsán belül a valóban 
degresszíven arányos képviselet 
problémája csak úgy oldható meg 
véglegesen, ha az Európai Unióról szóló 
szerződés módosul, ezért e kérdés 
Szerződés módosításával történő 
rendezéséig egy ideiglenes megoldást kell 
találni;
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Or. en

Módosítás 8
Sandra Kalniete

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel a helyek számát a cambridge-i 
kompromisszumban1 javasolt számokhoz 
a lehető legközelebb kell tartani, 
ugyanakkor meg kell próbálni elkerülni 
az olyan radikális változtatásokat, 
amelyek e kompromisszum szigorú 
betartásából erednének;
1 Lásd a Parlament C Politikai 
Főosztályának az „Európai parlamenti 
helyek elosztása az EU tagállamai között –
Cambridge-i kompromisszum” című 
feljegyzését (PE 432.760).

Or. en

Módosítás 9
Gay Mitchell

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés bizonyos körülmények között a 
Szerződés módosítására egyszerűbb, 
kormányközi konferencia keretében 
lefolytatott eljárást ír elő;

Or. en
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Módosítás 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel nem szabad figyelembe venni a 
gazdasági ciklusok okozta, ideiglenes 
jellegű demográfiai változásokat, amelyek 
azokat a tagállamokat érintették, amelyek 
az uniós fizetési mérleg alapú támogatási 
programokhoz elkötelezetten megterhelő 
gazdasági kiigazítási intézkedéseket 
hajtottak végre, fenntartották a rögzített 
átváltási árfolyamokat, ezzel segítve Unió-
szerte a pénzügyi stabilitás és bizalom 
fennmaradásának biztosítását;

Or. en

Módosítás 11
Gerald Häfner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel a helyek tagállamok közötti 
elosztása terén szorgalmazott módosítások 
nem lehetnek önkényesek, hanem 
azoknak gyakorlatias módon alkalmazott 
matematikai elven kell alapulniuk, amely 
valamennyi tagállam tekintetében 
legfeljebb egyre korlátozza a lehetségesen 
elvesztett helyek számát;

Or. en

Módosítás 12
Sandra Kalniete
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
C b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Cb. mivel az európai parlamenti helyek 
újraelosztása politikai 
megvalósíthatóságának mérlegelése során 
nem lehet jelentősen eltérni a cambridge-i 
kompromisszumtól1;
1 Lásd a Parlament C Politikai 
Főosztályának az „Európai parlamenti 
helyek elosztása az EU tagállamai között –
Cambridge-i kompromisszum” című 
feljegyzését (PE 432.760).

Or. en

Módosítás 13
Gerald Häfner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Cb. mivel a teljes legitimitás megteremtése 
érdekében nem lenne helyénvaló az 
európai parlamenti helyek elosztását a 
tagállami népességi adatok minden 
változását követő új tárgyalásokra és 
jogszabályokra hagyni, és mivel ezért 
rendkívül fontos, hogy a helyek elosztását 
hosszabb távú alapon számítsák ki olyan 
jól meghatározott matematikai képlet 
alapján, amely egyértelmű, átlátható és 
objektív kapcsolatot teremt az egyes 
tagállamok népessége és a tagállamokat 
megillető európai parlamenti helyek 
száma között, ugyanakkor teljes 
mértékben megfelel a Szerződésekben 
megállapított követelményeknek;

Or. en
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Módosítás 14
Gerald Häfner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C c preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Cc. mivel a legmegfelelőbb matematikai 
képletre vonatkozó megállapodást az 
Európai Unió intézményei, a tagállami 
parlamentek és kormányok, valamint az 
európai polgárok közötti széles körű 
nyilvános vita eredményeként kell 
elfogadni, és mivel erre a legmegfelelőbb 
keret az Európai Unióról szóló szerződés 
48. cikke szerinti európai konvent lenne;

Or. en

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. rámutat, hogy a tagállamok Unión 
belüli képviselete terén biztosított 
egyensúly felborulásának megelőzése 
érdekében az egyetlen lehetséges 
megoldást az jelenti, ha a 2014–2019-es 
parlamenti ciklustól kezdődően a 
Szerződés módosításáig ideiglenesen 
megnövelik az európai parlamenti helyek 
számát;

Or. en
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Módosítás 16
Paulo Rangel

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. benyújtja a Tanácsnak a mellékelt, 
tanácsi határozatra irányuló javaslatot, 
beleértve a meglévő 1976-os választási 
okmány 2014 májusában sorra kerülő 
európai parlamenti választások céljából 
történő végrehajtásának gyakorlati 
szabályozására irányuló intézkedéseket is; 
javasolja, hogy ez a gyakorlati szabályozás 
a következő legyen:
– a jelölteket demokratikus eljárás 
keretében kell kijelölni, a nevüket pedig 
legkésőbb hat héttel a választások előtt 
közzé kell tenni;
– ha az európai választásokon részt vevő 
politikai párt egy európai politikai párthoz 
tartozik, vagy kinyilvánította az ahhoz 
való csatlakozási szándékát, a 
szavazólapon egyértelműen fel kell 
tüntetni (zárójelben) az adott európai 
politikai párt nevét;
– az európai parlamenti választásokat az
egyes tagállamok által meghatározott 
napon és időben kell megtartani; ennek a 
dátumnak a csütörtök reggel és a 
következő vasárnap legkésőbb közép-
európai idő szerint 20 órakor végződő, 
azonos időszakra kell esnie;

Or. en

Módosítás 17
Zbigniew Ziobro

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
új európai tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot nyújt be, egy olyan rendszer 
létrehozásának céljából, amely a jövőben 
minden európai parlamenti választás előtt –
szükség esetén – lehetővé tenné a 
képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a 
körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
új európai tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot nyújt be, egy olyan rendszer 
létrehozásának céljából, amely a jövőben 
minden európai parlamenti választás előtt –
szükség esetén – lehetővé tenné a 
képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a 
körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat;

Or. pl

Módosítás 18
Paulo Rangel

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
új európai tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot nyújt be, egy olyan rendszer
létrehozásának céljából, amely a jövőben 
minden európai parlamenti választás előtt 
– szükség esetén – lehetővé tenné a 
képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a 
körültekintően megállapított demográfiai 

3. tudatában van annak, hogy az Európai 
Parlament összetétele a jövőbeni 
csatlakozások és a tagállami népesség –
körültekintően megállapított –
demográfiai változásai hatásának 
figyelembe vétele érdekében a jövőben 
kiigazításra szorul; szükség esetén 
vállalja, hogy a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt kellő időben új európai 
tanácsi határozatra irányuló javaslatot nyújt 
be abból a célból, hogy végrehajtsák a 
képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, a határozat 1. cikkében 
meghatározott csökkenő arányosság elve 
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változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

alapján, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

Or. en

Módosítás 19
Gerald Häfner

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő 
időben új európai tanácsi határozatra 
irányuló javaslatot nyújt be, egy olyan 
rendszer létrehozásának céljából, amely a 
jövőben minden európai parlamenti 
választás előtt – szükség esetén – lehetővé 
tenné a képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a 
körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

3. elkötelezi magát, hogy 2015. december 
31-ig a Szerződéseknek az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikke szerinti 
rendes felülvizsgálati eljárással történő 
módosítására irányuló új javaslatot nyújt 
be egy olyan rendszer létrehozásának 
céljából, amely a jövőben minden európai 
parlamenti választás előtt – szükség esetén 
– lehetővé tenné a képviselői helyek 
újraelosztását a tagállamok között időtálló,
objektív és átlátható módon, olyan nem 
lineáris matematikai képlet alapján, amely 
megfelel a határozat 1. cikkében 
meghatározott csökkenő arányosság 
elvének, figyelembe véve a tagállamok 
számának esetleges növekedését, valamint 
a körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

Or. en

Módosítás 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő 
időben új európai tanácsi határozatra 
irányuló javaslatot nyújt be, egy olyan 
rendszer létrehozásának céljából, amely a 
jövőben minden európai parlamenti 
választás előtt – szükség esetén – lehetővé 
tenné a képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a 
körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

3. vállalja, hogy 2015 végéig új európai 
tanácsi határozatra irányuló javaslatot nyújt 
be, egy olyan rendszernek a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő 
időben történő létrehozása céljából, amely 
a jövőben minden európai parlamenti 
választás előtt lehetővé tenné a képviselői 
helyek elosztását a tagállamok között, 
objektív módon, a határozat 1. cikkében 
meghatározott csökkenő arányosság elve 
alapján, figyelembe véve a tagállamok 
számának esetleges növekedését, valamint 
a körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

Or. fr

Módosítás 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő 
időben új európai tanácsi határozatra 
irányuló javaslatot nyújt be, egy olyan 
rendszer létrehozásának céljából, amely a 
jövőben minden európai parlamenti 
választás előtt – szükség esetén – lehetővé 
tenné a képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a 
körültekintően megállapított demográfiai 

3. vállalja, hogy 2015 végéig új európai 
tanácsi határozatra irányuló javaslatot nyújt 
be, egy olyan rendszer a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő 
időben történő létrehozásának céljából, 
amely a jövőben minden európai 
parlamenti választás előtt lehetővé tenné a 
képviselői helyek elosztását a tagállamok 
között, objektív módon, a határozat 1. 
cikkében meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat, 
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változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

nem kizárva a helyek fenntartásának 
lehetőségét a transznacionális listán 
megválasztott képviselők számára;

Or. de

Módosítás 22
Andrew Duff

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
új európai tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot nyújt be, egy olyan rendszer 
létrehozásának céljából, amely a jövőben 
minden európai parlamenti választás előtt –
szükség esetén – lehetővé tenné a 
képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a 
körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
egy matematikai képleten alapuló új,
időtálló és átlátható európai tanácsi 
határozatra irányuló javaslatot nyújt be egy 
olyan rendszer létrehozásának céljából, 
amely a jövőben minden európai 
parlamenti választás előtt – szükség esetén 
– lehetővé tenné a képviselői helyek 
újraelosztását a tagállamok között, objektív 
módon, a határozat 1. cikkében 
meghatározott csökkenő arányosság elve 
alapján, figyelembe véve a tagállamok 
számának esetleges növekedését, valamint 
a körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

Or. en

Módosítás 23
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
új európai tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot nyújt be, egy olyan rendszer 
létrehozásának céljából, amely a jövőben 
minden európai parlamenti választás előtt –
szükség esetén – lehetővé tenné a 
képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján,
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a
körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
új európai tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot nyújt be egy olyan rendszer 
létrehozásának céljából, amely a jövőben 
minden európai parlamenti választás előtt 
lehetővé tenné a képviselői helyek
körültekintően megállapított demográfiai 
változások alapján történő elosztásának 
felülvizsgálatát és – szükség esetén –
újraelosztását a tagállamok között, objektív 
módon, a határozat 1. cikkében 
meghatározott csökkenő arányosság elve 
alapján, nem kizárva a tagállamok 
számának esetleges növekedését, valamint 
a helyek fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

Or. de

Módosítás 24
György Schöpflin

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
új európai tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot nyújt be, egy olyan rendszer 
létrehozásának céljából, amely a jövőben 
minden európai parlamenti választás előtt –
szükség esetén – lehetővé tenné a 
képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, objektív módon, a 
határozat 1. cikkében meghatározott 
csökkenő arányosság elve alapján, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a
körültekintően megállapított demográfiai

3. vállalja, hogy a 2019–2024-es 
parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben 
új európai tanácsi határozatra irányuló 
javaslatot nyújt be, egy olyan rendszer 
létrehozásának céljából, amely a jövőben 
minden európai parlamenti választás előtt –
szükség esetén – lehetővé tenné a 
képviselői helyek újraelosztását a 
tagállamok között, a határozat 1. cikkében 
meghatározott csökkenő arányosság elve 
alapján, figyelembe véve a tagállamok 
népességének körültekintően megállapított, 
uniós és nem uniós polgárokat érintő 
demográfiai és migrációs változásait, nem 
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változásokat, nem kizárva a helyek 
fenntartásának lehetőségét a 
transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

kizárva a helyek fenntartásának lehetőségét 
a transznacionális listán megválasztott 
képviselők számára;

Or. en

Módosítás 25
Andrew Duff

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. meggyőződése, hogy az európai 
parlamenti helyek elosztásának kérdése 
csak a Tanácson belüli szavazási rendszer 
felülvizsgálatával összefüggésben oldható 
meg annak figyelembe vétele mellett, hogy 
az Európai Unió irányítása az államok 
egyenlősége nemzetközi jogi elvének, és az 
„egy ember, egy szavazat” demokratikus 
elv hibrid ötvözetén alapszik; elhatározza, 
hogy az Európai Unióról szóló szerződés 
48. cikkének (3) bekezdése alapján 
összehívandó következő konventen erre 
vonatkozóan javaslatokat fog 
beterjeszteni;

Or. en

Módosítás 26
Ramon Tremosa i Balcells

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a 30 millió főnél 
nagyobb népességű tagállamokban a 
régiók arányos képviseletének biztosítása 
érdekében az európai választásokra 
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vonatkozó választási jognak 
választókerületekként kell szerepeltetnie a 
régiókat;

Or. en

Módosítás 27
Paulo Rangel

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. felhívja a figyelmet az európai 
parlamenti helyek elosztásának kérdése, 
valamint az uniós intézményekre és 
különösen a Tanácson belüli szavazási 
rendszerre vonatkozó átfogó 
reformcsomag közötti politikai 
kapcsolatra, és hangsúlyozza, hogy az 
említett csomagnak következetesnek kell 
lennie és tiszteletben kell tartania a 
tagállamok egyenlőségét; megjegyzi ezért, 
hogy az európai parlamenti helyek 
elosztásának új rendszerét csak a 
Tanácson belüli szavazás 
felülvizsgálatával párhuzamosan szabad 
számításba venni;

Or. en

Módosítás 28
Helmut Scholz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. hangsúlyozza az arra való 
hajlandóságot, hogy az európai 
parlamenti helyek elosztásának kérdését a 
Szerződések szükséges felülvizsgálatának 
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keretében, valamennyi uniós jogalkotási 
szerv és tanácsadó intézmény 
reprezentatív jellegének, feladatainak, 
összetételének és politikai szerepének
általános összefüggésében oldják meg;

Or. de

Módosítás 29
Paulo Rangel

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3b. felkéri az Európai Tanácsot, hogy a 
Lisszaboni Szerződést elfogadó 
kormányközi konferencia 11., az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikkének (6) 
és (7) bekezdéséről szóló nyilatkozatának 
megfelelően a konzultációs szabályok 
közös meghatározása céljából nyisson 
tárgyalásokat annak biztosítása 
érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az 
Európai Bizottság elnökének az európai 
parlamenti választásokat figyelembe vevő 
megválasztásához vezető folyamat;

Or. en

Módosítás 30
Paulo Rangel

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen 
állásfoglalást és a mellékelt európai tanácsi 
határozatra irányuló javaslatot, 
Alkotmányügyi Bizottságának említett 
jelentésével együtt az Európai Tanácsnak, 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen 
állásfoglalást és a csatolt európai tanácsi és 
tanácsi határozatokra irányuló 
javaslatokat, Alkotmányügyi 
Bizottságának említett jelentésével együtt 
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a Horvát Köztársaság kormányának és 
parlamentjének, valamint tájékoztatás 
céljából a Bizottságnak és a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek.

az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak, a 
Horvát Köztársaság kormányának és 
parlamentjének, valamint tájékoztatás 
céljából a Bizottságnak és a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek.

Or. en

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

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 preambulumbekezdés

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

(4) E határozatnak tiszteletben kell tartania 
Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke 
(2) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott feltételeket, vagyis az Unió 
polgárait képviselők összlétszáma nem 
haladhatja meg a hétszázötven képviselőt, 
az elnököt nem számolva, e képviselet 
továbbá a csökkenő arányosság elve szerint 
történik, tagállamonként legalább hat 
képviselői hely biztosítása mellett, de 
egyetlen tagállam sem juthat 
kilencvenhatnál több képviselői helyhez.

(4) E határozatnak tiszteletben kellene 
tartania Európai Unióról szóló szerződés 
14. cikke (2) bekezdésének első 
albekezdésében meghatározott feltételeket, 
vagyis az Unió polgárait képviselők 
összlétszáma nem haladhatja meg a 
hétszázötven képviselőt, az elnököt nem 
számolva, e képviselet továbbá a csökkenő 
arányosság elve szerint történik, 
tagállamonként legalább hat képviselői 
hely biztosítása mellett, de egyetlen 
tagállam sem juthat kilencvenhatnál több 
képviselői helyhez.

Or. en

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

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 bekezdés – bevezető rész

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
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bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
a lehető legmesszebb menőkig tiszteletben 
tartani:

bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket 
kellene a lehető legmesszebb menőkig 
tiszteletben tartani:

Or. en

Módosítás 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 bekezdés – bevezető rész

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
a lehető legmesszebb menőkig tiszteletben 
tartani:

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
tiszteletben tartani:

Or. fr

Módosítás 34
Louis Michel

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 bekezdés – bevezető rész

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
a lehető legmesszebb menőkig tiszteletben 
tartani:

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
tiszteletben tartani:

Or. fr
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Módosítás 35
Sandrine Bélier

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 bekezdés – bevezető rész

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
a lehető legmesszebb menőkig tiszteletben 
tartani:

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
tiszteletben tartani:

Or. fr

Módosítás 36
Andrew Duff

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 cikk – 1 francia bekezdés

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

- a Szerződésben meghatározott alsó és 
felső határértékeket teljes mértékben fel 
kell használni annak érdekében, hogy az 
európai parlamenti helyek számszerű 
elosztása a lehető legjobban tükrözze az 
egyes tagállamok népességének számát;

törölve

Or. en

Módosítás 37
Martina Anderson

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 cikk – 1 francia bekezdés
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Határozatra irányuló javaslat Módosítás

- a Szerződésben meghatározott alsó és 
felső határértékeket teljes mértékben fel 
kell használni annak érdekében, hogy az 
európai parlamenti helyek számszerű 
elosztása a lehető legjobban tükrözze az 
egyes tagállamok népességének számát;

törölve

Or. en

Módosítás 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
a lehető legmesszebb menőkig tiszteletben 
tartani:

A csökkenő arányosság elvének az Európai 
Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) 
bekezdésének első albekezdésében foglalt 
elvét alkalmazva, a következő elveket kell 
tiszteletben tartani:

 a Szerződésben meghatározott alsó és 
felső határértékeket teljes mértékben fel 
kell használni annak érdekében, hogy az 
európai parlamenti helyek számszerű 
elosztása a lehető legjobban tükrözze az 
egyes tagállamok népességének számát;

– az európai parlamenti helyek számszerű 
elosztásának teljes mértékben fel kell 
használnia a Szerződésben meghatározott 
alsó és felső határértékeket annak 
érdekében, hogy a lehető legjobban 
tükrözze az egyes tagállamok 
népességének számát;

– minél nagyobb egy tagállam népessége,
annál több európai parlamenti helyre 
jogosult;

– az egyes tagállamok népessége és 
képviselői helyeinek száma közötti arány 
az egész számra kerekítés előtt az adott
tagállam népessége tekintetében annak 
függvényében változik, hogy egy népesebb 
tagállam parlamenti képviselője több
polgárt képvisel, mint egy kevésbé népes 
tagállam képviselője, és fordítva, egy 
kevésbé népes tagállam nem rendelkezhet 
több képviselői hellyel egy nála népesebb 
tagállamnál.
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minél nagyobb egy tagállam népessége, 
annál nagyobb számú lakosát képviseli 
egy-egy európai parlamenti képviselője.

Or. en

Módosítás 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 cikk – 1 a francia bekezdés (új)

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

– a képviselői helyek száma nem csökken 
azon tagállamok esetében, amelyek az 
uniós fizetési mérleg alapú támogatási 
programok keretében megterhelő 
kiigazítási intézkedéseket hajtottak végre, 
fenntartották a rögzített átváltási 
árfolyamokat, ezzel segítve Unió-szerte a 
pénzügyi stabilitás és a bizalom 
fennmaradásának biztosítását;

Or. en

Módosítás 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
1 a cikk (új)

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

1a. cikk
A 2014–2019-es parlamenti ciklus 
tekintetében az európai parlamenti helyek 
tagállamok közötti elosztása a képviselői 
helyek elosztására vonatkozó, népességgel 
súlyozott képlet módosított alkalmazását 
követi (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim 20121), amely a 
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számított veszteségeket egy helyre 
korlátozza – kivéve, ha ennek 
következtében egy tagállam 96-nál több 
helyet kapna –, és nem veszi figyelembe az 
esetleges nyereségeket.
1 Lásd a Parlament C Politikai 
Főosztályának az „Európai parlamenti 
helyek elosztása az EU tagállamai között –
Cambridge-i kompromisszum” című 
feljegyzését (PE 432.760).

Or. en

Módosítás 41
György Schöpflin

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
2 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

A tagállamok teljes népességét a Bizottság 
(az Eurostat) számítja ki a tagállamok által 
szolgáltatott adatok alapján, egy európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott módszernek megfelelően.

A tagállamok teljes – uniós és nem uniós 
polgárokból álló – népességét a Bizottság 
(az Eurostat) számítja ki a tagállamok által 
szolgáltatott adatok alapján, egy európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott módszernek megfelelően.

Or. en

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

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 bekezdés – bevezető rész

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014-2019-

Az egyes tagállamokban megválasztott 
európai parlamenti képviselők számát 2014
és 2019 között kell eldönteni ahhoz, hogy 
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es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

az a 2014-2019-es parlamenti ciklus 
elejétől kezdődően hatályba lépjen, 
figyelembe véve bármely más intézményi 
reformot, amelyre az Unió működésének 
javítása érdekében lehet szükség.

Belgium 21
Bulgária 17
Csehország 21
Dánia 13
Németország 96
Észtország 6
Írország 11
Görögország 21
Lettország 54
Franciaország 74
Horvátország 11
Olaszország 73
Ciprus 6
Lettország 8
Litvánia 11
Luxemburg 6
Magyarország 21
Málta 6
Hollandia 26
Ausztria 19
Lengyelország 51
Portugália 21
Románia 32
Szlovénia 8
Szlovákia 13
Finnország 13
Svédország 19
Egyesült Királyság 73

Or. hu
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Módosítás 43
Louis Michel

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 bekezdés – bevezető rész

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklusban:

Or. fr

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

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 22
Bulgária 17 Bulgária 18
Csehország 21 Csehország 22
Dánia 13 Dánia 13
Németország 96 Németország 99
Észtország 6 Észtország 6
Írország 11 Írország 12
Görögország 21 Görögország 22
Lettország 54 Lettország 54
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Franciaország 74 Franciaország 74
Horvátország 11 Horvátország 12
Olaszország 73 Olaszország 73
Ciprus 6 Ciprus 6

Lettország 8 Lettország 9
Litvánia 11 Litvánia 12
Luxemburg 6 Luxemburg 6
Magyarország 21 Magyarország 22
Málta 6 Málta 6
Hollandia 26 Hollandia 26

Ausztria 19 Ausztria 19
Lengyelország 51 Lengyelország 51

Portugália 21 Portugália 22
Románia 32 Románia 33
Szlovénia 8 Szlovénia 8
Szlovákia 13 Szlovákia 13

Finnország 13 Finnország 13
Svédország 19 Svédország 20
Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. hu

Módosítás 45
Sandra Kalniete

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 20
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Bulgária 17 Bulgária 16
Csehország 21 Csehország 20
Dánia 13 Dánia 13
Németország 96 Németország 96

Észtország 6 Észtország 6
Írország 11 Írország 12
Görögország 21 Görögország 20
Lettország 54 Lettország 55
Franciaország 74 Franciaország 77
Horvátország 11 Horvátország 11

Olaszország 73 Olaszország 73
Ciprus 6 Ciprus 6

Lettország 8 Lettország 9
Litvánia 11 Litvánia 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Magyarország 21 Magyarország 19
Málta 6 Málta 6
Hollandia 26 Hollandia 26

Ausztria 19 Ausztria 18
Lengyelország 51 Lengyelország 50
Portugália 21 Portugália 20
Románia 32 Románia 32

Szlovénia 8 Szlovénia 9
Szlovákia 13 Szlovákia 13

Finnország 13 Finnország 13
Svédország 19 Svédország 19

Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 75

Or. en

Módosítás 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
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javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 20
Bulgária 17 Bulgária 17
Csehország 21 Csehország 20
Dánia 13 Dánia 13
Németország 96 Németország 96

Észtország 6 Észtország 6
Írország 11 Írország 11

Görögország 21 Görögország 20
Lettország 54 Lettország 57
Franciaország 74 Franciaország 78
Horvátország 11 Horvátország 11

Olaszország 73 Olaszország 74
Ciprus 6 Ciprus 6

Lettország 8 Lettország 7
Litvánia 11 Litvánia 9
Luxemburg 6 Luxemburg 6
Magyarország 21 Magyarország 19
Málta 6 Málta 6
Hollandia 26 Hollandia 26

Ausztria 19 Ausztria 19
Lengyelország 51 Lengyelország 51

Portugália 21 Portugália 20
Románia 32 Románia 31
Szlovénia 8 Szlovénia 7
Szlovákia 13 Szlovákia 13

Finnország 13 Finnország 13
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Svédország 19 Svédország 19
Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 76

Or. en

Módosítás 47
Sandrine Bélier

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 20
Bulgária 17 Bulgária 17
Csehország 21 Csehország 20
Dánia 13 Dánia 13
Németország 96 Németország 96

Észtország 6 Észtország 6
Írország 11 Írország 11

Görögország 21 Görögország 20
Spanyolország 54 Spanyolország 57
Franciaország 74 Franciaország 78
Horvátország 11 Horvátország 11

Olaszország 73 Olaszország 74
Ciprus 6 Ciprus 6

Lettország 8 Lettország 7
Litvánia 11 Litvánia 9
Luxemburg 6 Luxemburg 6
Magyarország 21 Magyarország 19
Málta 6 Málta 6
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Hollandia 26 Hollandia 26
Ausztria 19 Ausztria 19

Lengyelország 51 Lengyelország 51
Portugália 21 Portugália 20
Románia 32 Románia 31
Szlovénia 8 Szlovénia 7
Szlovákia 13 Szlovákia 13
Finnország 13 Finnország 13

Svédország 19 Svédország 19
Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 76

Or. fr

Módosítás 48
Martina Anderson

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 21

Bulgária 17 Bulgária 17
Csehország 21 Csehország 21

Dánia 13 Dánia 13
Németország 96 Németország 95
Észtország 6 Észtország 6
Írország 11 Írország 12
Görögország 21 Görögország 21
Lettország 54 Lettország 54

Franciaország 74 Franciaország 74
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Horvátország 11 Horvátország 11
Olaszország 73 Olaszország 72
Ciprus 6 Ciprus 6
Lettország 8 Lettország 8

Litvánia 11 Litvánia 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Magyarország 21 Magyarország 21
Málta 6 Málta 6

Hollandia 26 Hollandia 26
Ausztria 19 Ausztria 18
Lengyelország 51 Lengyelország 50
Portugália 21 Portugália 21

Románia 32 Románia 32
Szlovénia 8 Szlovénia 8

Szlovákia 13 Szlovákia 13
Finnország 13 Finnország 13

Svédország 19 Svédország 19
Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. en

Módosítás 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 21

Bulgária 17 Bulgária 17
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Csehország 21 Csehország 21
Dánia 13 Dánia 13

Németország 96 Németország 96
Észtország 6 Észtország 6

Írország 11 Írország 12
Görögország 21 Görögország 21

Lettország 54 Lettország 54
Franciaország 74 Franciaország 74

Horvátország 11 Horvátország 12
Olaszország 73 Olaszország 73

Ciprus 6 Ciprus 6
Lettország 8 Lettország 8

Litvánia 11 Litvánia 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Magyarország 21 Magyarország 21
Málta 6 Málta 6

Hollandia 26 Hollandia 26
Ausztria 19 Ausztria 18
Lengyelország 51 Lengyelország 50
Portugália 21 Portugália 21

Románia 32 Románia 32
Szlovénia 8 Szlovénia 8

Szlovákia 13 Szlovákia 13
Finnország 13 Finnország 13

Svédország 19 Svédország 19
Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. en

Módosítás 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward és Brian Crowley

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk
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Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 21

Bulgária 17 Bulgária 17
Csehország 21 Csehország 21

Dánia 13 Dánia 13
Németország 96 Németország 96

Észtország 6 Észtország 6
Írország 11 Írország 12
Görögország 21 Görögország 21
Lettország 54 Lettország 54

Franciaország 74 Franciaország 74
Horvátország 11 Horvátország 11

Olaszország 73 Olaszország 73
Ciprus 6 Ciprus 6

Lettország 8 Lettország 8
Litvánia 11 Litvánia 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Magyarország 21 Magyarország 20
Málta 6 Málta 6
Hollandia 26 Hollandia 26

Ausztria 19 Ausztria 19
Lengyelország 51 Lengyelország 51

Portugália 21 Portugália 21
Románia 32 Románia 32

Szlovénia 8 Szlovénia 8
Szlovákia 13 Szlovákia 13

Finnország 13 Finnország 13
Svédország 19 Svédország 19
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Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. en

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

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 21
Bulgária 17 Bulgária 17

Csehország 21 Csehország 21
Dánia 13 Dánia 13

Németország 96 Németország 96
Észtország 6 Észtország 6

Írország 11 Írország 12
Görögország 21 Görögország 21

Lettország 54 Lettország 54
Franciaország 74 Franciaország 74

Horvátország 11 Horvátország 12
Olaszország 73 Olaszország 72
Ciprus 6 Ciprus 6
Lettország 8 Lettország 8

Litvánia 11 Litvánia 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Magyarország 21 Magyarország 21
Málta 6 Málta 6

Hollandia 26 Hollandia 26
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Ausztria 19 Ausztria 18
Lengyelország 51 Lengyelország 51

Portugália 21 Portugália 21
Románia 32 Románia 32

Szlovénia 8 Szlovénia 8
Szlovákia 13 Szlovákia 13

Finnország 13 Finnország 13
Svédország 19 Svédország 19

Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. en

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

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 21

Bulgária 17 Bulgária 17
Csehország 21 Csehország 21

Dánia 13 Dánia 13
Németország 96 Németország 96

Észtország 6 Észtország 6
Írország 11 Írország 11

Görögország 21 Görögország 21
Lettország 54 Lettország 54

Franciaország 74 Franciaország 74



AM\925604HU.doc 37/48 PE504.228v01-00

HU

Horvátország 11 Horvátország 11
Olaszország 73 Olaszország 73

Ciprus 6 Ciprus 6
Lettország 8 Lettország 8

Litvánia 11 Litvánia 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Magyarország 21 Magyarország 21
Málta 6 Málta 6

Hollandia 26 Hollandia 26
Ausztria 19 Ausztria 18
Lengyelország 51 Lengyelország 51
Portugália 21 Portugália 21

Románia 32 Románia 32
Szlovénia 8 Szlovénia 8

Szlovákia 13 Szlovákia 13
Finnország 13 Finnország 13

Svédország 19 Svédország 20
Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. en

Módosítás 53
Andrew Duff

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 21

Bulgária 17 Bulgária 17
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Csehország 21 Csehország 21
Dánia 13 Dánia 13

Németország 96 Németország 96
Észtország 6 Észtország 6

Írország 11 Írország 11
Görögország 21 Görögország 21

Lettország 54 Lettország 54
Franciaország 74 Franciaország 74

Horvátország 11 Horvátország 11
Olaszország 73 Olaszország 73

Ciprus 6 Ciprus 6
Lettország 8 Lettország 8

Litvánia 11 Litvánia 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Magyarország 21 Magyarország 21
Málta 6 Málta 6

Hollandia 26 Hollandia 26
Ausztria 19 Ausztria 18
Lengyelország 51 Lengyelország 51
Portugália 21 Portugália 21

Románia 32 Románia 32
Szlovénia 8 Szlovénia 8

Szlovákia 13 Szlovákia 13
Finnország 13 Finnország 13

Svédország 19 Svédország 20
Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. en

Módosítás 54
Gunnar Hökmark

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk
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Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 21

Bulgária 17 Bulgária 17
Csehország 21 Csehország 21

Dánia 13 Dánia 13
Németország 96 Németország 96

Észtország 6 Észtország 6
Írország 11 Írország 11

Görögország 21 Görögország 21
Lettország 54 Lettország 54

Franciaország 74 Franciaország 74
Horvátország 11 Horvátország 11

Olaszország 73 Olaszország 73
Ciprus 6 Ciprus 6

Lettország 8 Lettország 8
Litvánia 11 Litvánia 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Magyarország 21 Magyarország 21

Málta 6 Málta 6
Hollandia 26 Hollandia 26

Ausztria 19 Ausztria 18
Lengyelország 51 Lengyelország 51

Portugália 21 Portugália 21
Románia 32 Románia 32

Szlovénia 8 Szlovénia 8
Szlovákia 13 Szlovákia 13

Finnország 13 Finnország 13
Svédország 19 Svédország 20
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Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. en

Módosítás 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes 
tagállamokban megválasztott európai 
parlamenti képviselők száma a 2014–2019-
es parlamenti ciklus elejétől kezdődő 
hatállyal:

Belgium 21 Belgium 21
Bulgária 17 Bulgária 17

Csehország 21 Csehország 21
Dánia 13 Dánia 13

Németország 96 Németország 96
Észtország 6 Észtország 6

Írország 11 Írország 11
Görögország 21 Görögország 21

Lettország 54 Lettország 54
Franciaország 74 Franciaország 74

Horvátország 11 Horvátország 11
Olaszország 73 Olaszország 73

Ciprus 6 Ciprus 6
Lettország 8 Lettország 8

Litvánia 11 Litvánia 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Magyarország 21 Magyarország 20
Málta 6 Málta 6

Hollandia 26 Hollandia 26
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Ausztria 19 Ausztria 19
Lengyelország 51 Lengyelország 51

Portugália 21 Portugália 21
Románia 32 Románia 32

Szlovénia 8 Szlovénia 8
Szlovákia 13 Szlovákia 13

Finnország 13 Finnország 13
Svédország 19 Svédország 20
Egyesült Királyság 73 Egyesült Királyság 73

Or. en

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

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
3 a cikk (új)

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

3a. cikk
A fenti számok nem a képviselői helyek 
Lisszaboni Szerződésben előírt, igazságos 
és logikus újraelosztását tükrözik.

Or. en

Módosítás 57
Paulo Rangel

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 

E határozatot szükség esetén a 2019–2024-
es parlamenti ciklus kezdete előtt 
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kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

megfelelő időben felül kell vizsgálni a 
képviselői helyek tagállamok közötti
újraelosztásának megállapítása céljából, 
az 1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

Or. en

Módosítás 58
 Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

E határozatot 2015 végéig felül kell 
vizsgálni egy olyan rendszernek a 2019–
2024-es parlamenti ciklus kezdete előtt 
megfelelő időben történő létrehozása 
céljából, amely segítségével a jövőben 
minden egyes európai parlamenti választás 
előtt objektív módon oszthatók el a 
képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

Or. de

Módosítás 59
 Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 cikk
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Határozatra irányuló javaslat Módosítás

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

E határozatot 2015 végéig felül kell 
vizsgálni egy olyan rendszernek a 2019–
2024-es parlamenti ciklus kezdete előtt 
megfelelő időben történő létrehozása 
céljából, amely segítségével a jövőben 
minden egyes európai parlamenti választás 
előtt objektív módon oszthatók el a 
képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

Or. fr

Módosítás 60
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

E határozat mindaddig hatályban marad, 
amíg a helyek tagállamok közötti 
újraelosztásának új elveit objektív módon
meg nem állapítják az 1. cikkben 
meghatározott csökkenő arányosság elve 
alapján, figyelembe véve a tagállamok 
számának esetleges növekedését, valamint 
a körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat, valamint a Tanácson belüli 
szavazati jogokat.

Or. en
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Módosítás 61
Louis Michel

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni. Ennek érdekében egy 
munkacsoportot kell létrehozni, amely 
rendszeresen beszámol a munka 
előrehaladásáról. A végleges jelentést a 
2019–2024-es parlamenti ciklus felénél 
kell benyújtani egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat és
különösen a születési rátákat.

Or. fr

Módosítás 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt időtálló, objektív és 
átlátható módon, egy nem elsőfokú
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1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve 
a tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

matematikai képlet alapján oszthatók el a 
képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elvének megfelelően, 
figyelembe véve a tagállamok számának 
esetleges növekedését, valamint a 
körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat.

Or. en

Módosítás 63
Andrew Duff

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 cikk

Határozatra irányuló javaslat Módosítás

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint a körültekintően 
megállapított demográfiai változásokat.

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt igazságos, időtálló és 
átlátható módon oszthatók el a képviselői 
helyek a tagállamok között, az 1. cikkben 
meghatározott csökkenő arányosság elve 
alapján, figyelembe véve a tagállamok 
számának esetleges növekedését, valamint 
a körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat.

Or. en

Módosítás 64
György Schöpflin

Az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló határozatra irányuló 
javaslat
4 cikk
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Határozatra irányuló javaslat Módosítás

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint népességükben a 
körültekintően megállapított demográfiai 
változásokat.

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti 
ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül 
kell vizsgálni egy olyan rendszer 
létrehozása céljából, amely segítségével a 
jövőben minden egyes európai parlamenti 
választás előtt objektív módon oszthatók el 
a képviselői helyek a tagállamok között, az 
1. cikkben meghatározott csökkenő 
arányosság elve alapján, figyelembe véve a 
tagállamok számának esetleges 
növekedését, valamint az uniós és nem 
uniós polgárokból álló népességükben a 
körültekintően megállapított demográfiai 
és migrációs változásokat.

Or. en

Módosítás 65
Paulo Rangel

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány I a melléklete (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ia. MELLÉKLET
Javaslat a 2014. májusi európai 

parlamenti választások gyakorlati 
szabályozásáról szóló tanácsi határozatra

A TANÁCS
tekintettel az Európai Parlament 
képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról 
szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi 
határozathoz csatolt, módosított okmányra 
(a továbbiakban: „az Okmány”), és 
különösen annak 14. cikkére,
tekintettel az Európai Parlament 
javaslatára,
 mivel a Szerződés választási eljárásra 
vonatkozó rendelkezéseit végre kell 
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hajtani,
ELFOGADTA az e határozathoz mellékelt 
rendelkezéseket, és javasolja, hogy azokat 
a tagállamok saját alkotmányos 
követelményeikkel és nemzeti választási 
jogukkal összhangban hagyják jóvá.
Ezt a határozatot az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják 
az Európai Unió Tanácsának főtitkárát, 
hogy a vonatkozó választási 
jogszabályaiknak megfelelően 
végrehajtották az e határozatban javasolt 
gyakorlati szabályozásra vonatkozó 
rendelkezések elfogadásához szükséges 
eljárásokat.
Ez a gyakorlati szabályozás az azt követő 
hónap első napján lép hatályba, hogy a 
tagállamok saját alkotmányos 
követelményeikkel és nemzeti választási 
jogukkal összhangban elfogadták e 
határozat rendelkezéseit.

MELLÉKLET
1. cikk

A jelölteket demokratikus eljárás 
keretében kell kijelölni, nevüket pedig 
legkésőbb az Okmány 10. cikkének (1) 
bekezdésében említett időszak kezdete előtt 
hat héttel közzé kell tenni.

2. cikk
Ha az európai választásokon részt vevő 
politikai párt egy európai politikai párthoz 
tartozik, vagy kinyilvánította az ahhoz 
való csatlakozási szándékát, a 
szavazólapon egyértelműen fel kell 
tüntetni (zárójelben) az adott európai 
politikai párt nevét.

3. cikk
Az európai parlamenti választásokat az 
egyes tagállamok által meghatározott 
napon és időben kell megtartani; ennek a 
dátumnak a csütörtök reggel és a 
következő vasárnap legkésőbb közép-
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európai idő szerint 20 órakor végződő, 
azonos időszakra kell esnie.

Or. en


