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Alteração 1
Paulo Rangel

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Ato relativo à eleição 
dos representantes ao Parlamento 
Europeu por sufrágio universal direto, 
anexo à decisão do Conselho de 20 de 
setembro de 1976, tal como alterado (Ato 
Eleitoral de 1976)1, nomeadamente o 
artigo 14.º;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando a ausência de 
disposições claras sobre a forma como os 
lugares no Parlamento Europeu serão 
distribuídos quando um novo 
Estado-Membro aderir à União, e 
considerando ser necessário ter em conta 
o facto de se esperar um maior 
alargamento da União, o que levantará 
novas questões relativamente à 
representação de cada Estado-Membro no 
Parlamento Europeu e no Conselho da 
União Europeia;

Or. en

                                               
1 Decisão 76/787/CECA, CEE, Euratom do Conselho (JO L 278 de 8.10.1976, p. 1.), alterada pela Decisão 
93/81/Euratom, CECA, CEE do Conselho (JO L 33 de 9.2.1993, p. 15.) e pela Decisão 2002/772/CE, Euratom 
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Alteração 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposta de resolução
Considerando B-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que a atual atribuição 
de lugares no Parlamento Europeu não é 
proporcional e entra, por isso, em 
contradição com o Tratado da União 
Europeia, e considerando que a 
representação de cada Estado-Membro no 
Parlamento Europeu não pode ser 
discutida separadamente da sua 
representação no Conselho da União 
Europeia;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que as alterações 
demográficas verificadas desde as últimas 
eleições para o Parlamento Europeu 
devem ser tidas em linha de conta;

Suprimido

Or. en

Alteração 5
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
Considerando C

                                                                                                                                                  
do Conselho (JO L 283 de 21.10.2002, p. 1.).
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que as alterações 
demográficas verificadas desde as últimas 
eleições para o Parlamento Europeu 
devem ser tidas em linha de conta;

Suprimido

Or. pl

Alteração 6
György Schöpflin

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que as alterações 
demográficas verificadas desde as últimas 
eleições para o Parlamento Europeu devem 
ser tidas em linha de conta;

C. Considerando que as alterações 
demográficas e migratórias no que diz
respeito aos cidadãos da União e de países 
terceiros verificadas desde as últimas 
eleições para o Parlamento Europeu devem 
ser tidas em linha de conta;

Or. en

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

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que, uma vez que o 
problema da representação proporcional 
degressiva no Parlamento Europeu e no 
Conselho apenas pode ser resolvido 
definitivamente através de alterações ao 
Tratado da União Europeia, é necessário 
encontrar uma solução temporária até à 
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resolução dessa questão mediante 
alterações ao Tratado;

Or. en

Alteração 8
Sandra Kalniete

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que é necessário 
manter o número de lugares o mais 
próximo possível dos números propostos 
pelo Compromisso de Cambridge1 e, ao 
mesmo tempo, tentar evitar as alterações 
radicais que resultariam de uma adesão 
rigorosa a esse compromisso;

Or. en

Alteração 9
Gay Mitchell

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que o Tratado da 
União Europeia prevê um procedimento 
mais simples para a modificação do 
Tratado, através de uma conferência 
intergovernamental, em determinadas 
circunstâncias;

Or. en

                                               
1 Ver a nota «The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise» pelo Departamento Temático C do Parlamento (PE 432.760).
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Alteração 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que se deveriam ter 
em consideração as alterações 
demográficas de natureza temporária, 
causadas por ciclos económicos, que 
afetaram os Estados-Membros que, 
mantendo-se fiéis aos acordos ao abrigo 
dos programas de assistência financeira 
da Balança de Pagamentos da UE, 
executaram medidas de ajuste económico 
exigentes e mantiveram taxas de câmbio 
fixas, contribuindo para assegurar a 
estabilidade financeira e a confiança na 
União;

Or. en

Alteração 11
Gerald Häfner

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a alteração a que 
aqui se apela da distribuição dos lugares 
pelos Estados-Membros não deve ser 
arbitrária, mas baseada num princípio 
matemático a aplicar de forma 
pragmática, que limite possíveis perdas 
para o máximo de um lugar para todos os 
Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 12
Sandra Kalniete

Proposta de resolução
Considerando C-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-B. Considerando que um estudo da 
viabilidade política de uma redistribuição 
dos lugares no Parlamento Europeu não 
deverá conduzir a um desvio significativo 
do Compromisso de Cambridge1;

Or. en

Alteração 13
Gerald Häfner

Proposta de resolução
Considerando C-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-B. Considerando que, para estabelecer 
plena legitimidade, não seria apropriado 
deixar a atribuição de lugares no 
Parlamento Europeu a novas negociações 
e legislação na sequência de cada 
alteração dos dados demográficos dos 
Estados-Membros, e considerando que, 
por isso, é imperativo calcular a 
distribuição de lugares a longo prazo, 
utilizando uma fórmula matemática bem 
definida que estabeleça uma relação 
clara, transparente e objetiva entre a 
população de cada Estado-Membro e o 
número de lugares no Parlamento 
Europeu ao qual o Estado-Membro tem 
direito, cumprindo plenamente os 

                                               
1 Ver a nota «The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise» pelo Departamento Temático C do Parlamento (PE 432.760).
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requisitos definidos pelos Tratados;

Or. en

Alteração 14
Gerald Häfner

Proposta de resolução
Considerando C-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-C. Considerando que o acordo 
relativamente à fórmula matemática mais 
adequada deveria resultar de um discurso 
público amplo entre as Instituições da 
União Europeia, os parlamentos e 
governos dos Estados-Membros e os 
cidadãos europeus, e considerando que o 
melhor quadro para esse efeito seria uma 
Convenção Europeia nos termos do artigo 
48.º do Tratado da União Europeia;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Destaca que a única solução 
temporária possível, para não distorcer o 
equilíbrio da representação dos 
Estados-Membros na União, é aumentar 
temporariamente o número de lugares no 
Parlamento Europeu a partir da 
legislatura 2014-2019, até que as 
alterações ao Tratado sejam efetuadas;
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Or. en

Alteração 16
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Apresenta à Comissão, em anexo, a 
proposta de decisão do Conselho que 
inclui medidas relativas a procedimentos 
práticos para a execução do Ato Eleitoral 
de 1976, com vista às eleições para o 
Parlamento Europeu, que terão lugar em 
maio de 2014; propõe que esses 
procedimentos práticos sejam os 
seguintes:
– Os candidatos serão determinados por 
um processo democrático e os seus nomes 
serão publicados no máximo seis semanas 
antes das eleições;
– Se um partido político que participar 
nas eleições europeias pertencer ou tiver 
declarado a sua intenção de se juntar a 
um partido político europeu, o nome desse 
partido político europeu deve ser indicado 
claramente no boletim de voto (entre 
parêntesis);
– As eleições para o Parlamento Europeu 
realizar-se-ão na data e horas fixadas por 
cada um dos Estados-Membros; essa data 
deverá situar-se num período que terá 
início numa quinta-feira de manhã e 
termo no domingo seguinte, o mais tardar 
às 20h00 horas (hora da Europa Central);

Or. en
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Alteração 17
Zbigniew Ziobro

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição objetiva dos lugares entre 
os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de 
listas transnacionais;

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão do 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição objetiva dos lugares entre 
os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada;

Or. pl

Alteração 18
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário,
uma repartição objetiva dos lugares entre 
os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 

3. Está ciente de que a composição do 
Parlamento Europeu terá, no futuro, de 
ser ajustada para ter em conta o impacto 
das futuras adesões e da evolução 
demográfica nos Estados-Membros, 
devidamente verificada; se necessário,
compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer uma repartição dos lugares 
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decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

entre os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

Or. en

Alteração 19
Gerald Häfner

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 
2019-2024, uma nova proposta de decisão 
ao Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição objetiva dos lugares entre 
os Estados-Membros, com base no
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

3. Compromete-se a apresentar, até 31 de 
dezembro de 2015, uma nova proposta de 
alteração dos Tratados, através de um 
processo de revisão ordinário nos termos 
do artigo 48.º do Tratado da União 
Europeia, com o objetivo de estabelecer 
um sistema que, no futuro, antes de cada 
eleição para o Parlamento Europeu, 
permita, sempre que necessário, uma 
repartição dos lugares entre os 
Estados-Membros de forma sustentável, 
objetiva e transparente, com base numa 
fórmula matemática não linear que 
satisfaça o princípio da proporcionalidade 
degressiva, tal como estabelecido no artigo 
1.º da decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

Or. en
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Alteração 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição objetiva dos lugares entre 
os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

3. Compromete-se a apresentar, até ao 
final de 2015, uma nova proposta de 
decisão ao Conselho Europeu, com o 
objetivo de estabelecer, em tempo útil, 
antes do início da legislatura 2019-2024,
um sistema que, no futuro, antes de cada 
eleição para o Parlamento Europeu, 
permita uma atribuição objetiva dos 
lugares aos Estados-Membros, com base 
no princípio da proporcionalidade 
degressiva, tal como estabelecido no artigo 
1.º da decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

Or. fr

Alteração 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição objetiva dos lugares entre 
os Estados-Membros, com base no 

3. Compromete-se a apresentar, até ao 
final de 2015, uma nova proposta de 
decisão ao Conselho Europeu, com o 
objetivo de estabelecer, em tempo útil, 
antes do início da legislatura 2019-2024,
um sistema que, no futuro, antes de cada 
eleição para o Parlamento Europeu, 
permita, sempre que necessário, uma 
repartição objetiva dos lugares entre os 
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princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

Estados-Membros, com base no princípio 
da proporcionalidade degressiva, tal como 
estabelecido no artigo 1.º da decisão em 
apreço, tendo em conta o eventual aumento 
do seu número e a evolução demográfica 
devidamente verificada, sem, porém, 
excluir a possibilidade de reservar um 
número de lugares a deputados eleitos 
através de listas transnacionais;

Or. de

Alteração 22
Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição objetiva dos lugares entre 
os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta sustentável e 
transparente de decisão ao Conselho 
Europeu, baseada numa fórmula 
matemática, com o objetivo de estabelecer 
um sistema que, no futuro, antes de cada 
eleição para o Parlamento Europeu, 
permita, sempre que necessário, uma 
repartição objetiva dos lugares entre os 
Estados-Membros, com base no princípio 
da proporcionalidade degressiva, tal como 
estabelecido no artigo 1.º da decisão em 
apreço, tendo em conta o eventual aumento 
do seu número e a evolução demográfica 
devidamente verificada, sem, porém, 
excluir a possibilidade de reservar um 
número de lugares a deputados eleitos 
através de listas transnacionais;

Or. en
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Alteração 23
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição objetiva dos lugares entre 
os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita analisar, com base na 
evolução demográfica devidamente 
verificada, a repartição dos lugares e, 
sempre que necessário, uma repartição 
objetiva dos lugares entre os 
Estados-Membros, com base no princípio 
da proporcionalidade degressiva, tal como 
estabelecido no artigo 1.º da decisão em 
apreço, tendo em conta o eventual aumento 
do seu número, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

Or. de

Alteração 24
György Schöpflin

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição objetiva dos lugares entre 

3. Compromete-se a apresentar, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024, uma nova proposta de decisão ao 
Conselho Europeu, com o objetivo de 
estabelecer um sistema que, no futuro, 
antes de cada eleição para o Parlamento 
Europeu, permita, sempre que necessário, 
uma repartição dos lugares entre os 
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os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva, 
tal como estabelecido no artigo 1.º da 
decisão em apreço, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

Estados-Membros, com base no princípio 
da proporcionalidade degressiva, tal como 
estabelecido no artigo 1.º da decisão em 
apreço, tendo em conta a evolução 
demográfica e migratória devidamente 
verificada dos cidadãos da União e dos
países terceiros, sem, porém, excluir a 
possibilidade de reservar um número de 
lugares a deputados eleitos através de listas 
transnacionais;

Or. en

Alteração 25
Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Considera que a questão da 
repartição de lugares no Parlamento 
Europeu deverá ser resolvida juntamente
com uma revisão do sistema de votação no 
Conselho, pressupondo-se que a 
governação da União Europeia é um 
compromisso híbrido entre o princípio do
direito internacional da igualdade de 
Estados e o princípio democrático de 
«uma pessoa, um voto»; determina que 
irá apresentar propostas neste sentido na 
próxima Convenção convocada com base 
no artigo 48.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia;

Or. en

Alteração 26
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

3-A. Sublinha que, nos Estados-Membros 
com uma população superior a 30 
milhões, o ato eleitoral para as eleições 
europeias deverá incluir regiões como 
círculos eleitorais, de modo a assegurar a 
sua representação proporcional;

Or. en

Alteração 27
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Chama a atenção para a relação 
política entre a questão da distribuição de 
lugares no Parlamento Europeu e um 
pacote global de reformas para as 
instituições da União, em particular no 
que diz respeito ao sistema de votação no 
Conselho, e salienta a necessidade de esse 
pacote ser coerente e respeitar a 
igualdade dos Estados-Membros; observa, 
por conseguinte, que um novo sistema de
repartição de lugares no Parlamento 
Europeu apenas deverá ser considerado 
em paralelo com uma revisão do sistema 
de voto no Conselho;

Or. en

Alteração 28
Helmut Scholz

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

3-A. Sublinha a sua disponibilidade para, 
no âmbito da revisão necessária dos 
Tratados, resolver a questão da repartição 
dos lugares no Parlamento Europeu no 
contexto global da representatividade, das 
funções, da composição e do papel 
político de todos os órgãos legislativos, 
assim como dos órgãos consultivos da 
União;

Or. de

Alteração 29
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 3-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-B. Solicita que o Conselho Europeu, em 
conformidade com a Declaração n.º 11 da
Conferência Intergovernamental que 
adotou o Tratado de Lisboa, no artigo 
17.º, n.os 6 e 7, do Tratado da União 
Europeia, inicie negociações no intuito de 
determinar conjuntamente as disposições 
das consultas, com vista a assegurar o 
bom desenrolar do processo que conduz à 
eleição do Presidente da Comissão 
Europeia, de uma forma que tenha em 
conta as eleições para o Parlamento 
Europeu;

Or. en

Alteração 30
Paulo Rangel
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir 
a presente resolução e a proposta de 
decisão do Conselho Europeu em anexo, 
juntamente com o acima citado relatório da 
sua Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, ao Conselho Europeu e ao 
governo e parlamento da República da 
Croácia, bem como, para informação, à 
Comissão e aos governos e parlamentos 
dos Estados-Membros.

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir 
a presente resolução e as propostas de 
decisões do Conselho Europeu e do 
Conselho em anexo, juntamente com o 
acima citado relatório da sua Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, ao Conselho 
Europeu e ao Conselho e ao governo e 
parlamento da República da Croácia, bem 
como, para informação, à Comissão e aos 
governos e parlamentos dos 
Estados-Membros.

Or. en

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

 Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Considerando 4

Proposta de decisão Alteração

(4) A presente decisão deve respeitar os 
critérios definidos no artigo 14.º, n.º 2, 
primeiro parágrafo, do Tratado da União 
Europeia, nomeadamente no tocante aos 
representantes dos cidadãos da União, que 
não devem ser mais de setecentos e 
cinquenta, mais o Presidente, sendo esta 
representação assegurada de forma 
degressivamente proporcional, com um 
limite mínimo de seis deputados por 
Estado-Membro e sem que nenhum 
Estado-Membro possa ultrapassar o 
número de noventa e seis lugares,

(4) A presente decisão deveria ter 
respeitado os critérios definidos no artigo 
14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Tratado 
da União Europeia, nomeadamente no 
tocante aos representantes dos cidadãos da 
União, que não devem ser mais de 
setecentos e cinquenta, mais o Presidente, 
sendo esta representação assegurada de 
forma degressivamente proporcional, com 
um limite mínimo de seis deputados por 
Estado-Membro e sem que nenhum 
Estado-Membro possa ultrapassar o 
número de noventa e seis lugares,

Or. en
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Alteração 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1 – parte introdutória

Proposta de decisão Alteração

Na aplicação do princípio de 
proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são
respeitados, na medida da possível, os 
princípios que se seguem:

Na aplicação do princípio de 
proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, deveriam ter 
sido respeitados, na medida da possível, os 
princípios que se seguem:

Or. en

Alteração 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1 – parte introdutória

Proposta de decisão Alteração

Na aplicação do princípio de 
proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são 
respeitados, na medida da possível, os 
princípios que se seguem:

Na aplicação do princípio de 
proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são respeitados 
os princípios que se seguem:

Or. fr

Alteração 34
Louis Michel

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1 – parte introdutória

Proposta de decisão Alteração

Na aplicação do princípio de Na aplicação do princípio de 
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proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são 
respeitados, na medida da possível, os 
princípios que se seguem:

proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são respeitados 
os princípios que se seguem:

Or. fr

Alteração 35
Sandrine Bélier

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1 – parte introdutória

Proposta de decisão Alteração

Na aplicação do princípio de 
proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são 
respeitados, na medida da possível, os 
princípios que se seguem:

Na aplicação do princípio de 
proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são respeitados 
os princípios que se seguem:

Or. fr

Alteração 36
Andrew Duff

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1 – primeiro travessão

Proposta de decisão Alteração

– os números mínimos e máximos fixados 
pelo Tratado são plenamente utilizados a 
fim de que o leque de lugares no 
Parlamento Europeu seja o menos 
afastado possível das respetivas dimensões 
das populações dos Estados-Membros;

Suprimido

Or. en
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Alteração 37
Martina Anderson

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1 – primeiro travessão

Proposta de decisão Alteração

– os números mínimos e máximos fixados 
pelo Tratado são plenamente utilizados a 
fim de que o leque de lugares no 
Parlamento Europeu seja o menos 
afastado possível das respetivas dimensões 
das populações dos Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Alteração 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1

Proposta de decisão Alteração

Na aplicação do princípio de 
proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são 
respeitados, na medida da possível, os 
princípios que se seguem:

Na aplicação do princípio de 
proporcionalidade degressiva previsto no 
artigo 14.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do 
Tratado da União Europeia, são respeitados 
os princípios que se seguem:

– os números mínimos e máximos fixados 
pelo Tratado são plenamente utilizados a 
fim de que o leque de lugares no 
Parlamento Europeu seja o menos afastado 
possível das respetivas dimensões das 
populações dos Estados-Membros;

– a repartição de lugares no Parlamento 
Europeu deve utilizar plenamente os 
números mínimos e máximos fixados pelo 
Tratado a fim de que o leque de lugares no 
Parlamento Europeu seja o menos afastado 
possível das respetivas dimensões das 
populações dos Estados-Membros;

– quanto mais povoado for um 
Estado-Membro, maior será o número de 
lugares a que terá direito;

– o rácio entre a população e o número de 
lugares atribuído a cada Estado-Membro 
antes do arredondamento para números 
inteiros deve variar em função da sua 
população, de modo a que cada deputado 
de um Estado-Membro mais povoado 
represente mais cidadãos do que cada 
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deputado de um Estado-Membro menos 
povoado e, vice-versa, que nenhum 
Estado-Membro menos povoado disponha 
de mais lugares do que um 
Estado-Membro mais povoado.

– quanto mais povoado for um 
Estado-Membro, maior será o número de 
habitantes representados por cada 
deputado ao Parlamento Europeu desse 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1 – travessão 1-A (novo)

Proposta de decisão Alteração

– o número de lugares não seja reduzido 
para os Estados-Membros que, ao abrigo 
dos programas de assistência financeira 
da Balança de Pagamentos da UE, 
tenham executado medidas de ajuste 
exigentes e mantido taxas de câmbio 
fixas, contribuindo para assegurar a 
estabilidade financeira e a confiança em 
toda a União;

Or. en

Alteração 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 1-A (novo)

Proposta de decisão Alteração

Artigo 1.º-A



PE504.228v01-00 24/47 AM\925604PT.doc

PT

A atribuição, aos Estados-Membros, de 
lugares no Parlamento Europeu para a 
legislatura 2014-2019 deverá seguir uma 
aplicação alterada da fórmula de 
ponderação populacional para a 
atribuição de lugares (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim 20121), 
limitando a perda de lugares calculada a 
um lugar, a menos que tal resulte na
atribuição de mais de 96 lugares a um 
Estado-Membro, e omitindo eventuais 
ganhos.

Or. en

Alteração 41
György Schöpflin

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 2

Proposta de decisão Alteração

A população total dos Estados-Membros é 
calculada pela Comissão (Eurostat) com 
base nos dados fornecidos pelos 
Estados-Membros e em conformidade com 
um método estabelecido por um 
regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

A população total dos Estados-Membros, 
incluindo os cidadãos da União e de 
países terceiros, é calculada pela Comissão 
(Eurostat) com base nos dados fornecidos 
pelos Estados-Membros e em 
conformidade com um método 
estabelecido por um regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

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

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3 – parte introdutória

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de O número de representantes ao Parlamento 
                                               
1 Ver a nota «The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise» pelo Departamento Temático C do Parlamento (PE 432.760).
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representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Europeu eleitos em cada Estado-Membro 
deve ser decidido entre 2014 e 2019, com 
vista a produzir efeitos a partir do início da 
legislatura 2014-2019, tendo em conta 
outras eventuais reformas institucionais 
que possam ser necessárias para melhorar 
o funcionamento da União.

Bélgica 21
Bulgária 17
República Checa 21
Dinamarca 13
Alemanha 96
Estónia 6
Irlanda 11
Grécia 21
Espanha 54
França 74
Croácia 11
Itália 73
Chipre 6
Letónia 8
Lituânia 11
Luxemburgo 6
Hungria 21
Malta 6
Países Baixos 26
Áustria 19
Polónia 51
Portugal 21
Roménia 32
Eslovénia 8
Eslováquia 13
Finlândia 13
Suécia 19
Reino Unido 73
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Or. en

Alteração 43
Louis Michel

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3 – parte introdutória

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma para a legislatura 2014-
2019:

Or. fr

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

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 22
Bulgária 17 Bulgária 18
República Checa 21 República Checa 22
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemanha 96 Alemanha 99
Estónia 6 Estónia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grécia 21 Grécia 22
Espanha 54 Espanha 54
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França 74 França 74

Croácia 11 Croácia 12
Itália 73 Itália 73
Chipre 6 Chipre 6

Letónia 8 Letónia 9
Lituânia 11 Lituânia 12
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 22
Malta 6 Malta 6
Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 19
Polónia 51 Polónia 51

Portugal 21 Portugal 22
Roménia 32 Roménia 33
Eslovénia 8 Eslovénia 8
Eslováquia 13 Eslováquia 13

Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 20
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Alteração 45
Sandra Kalniete

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 20
Bulgária 17 Bulgária 16
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República Checa 21 República Checa 20
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemanha 96 Alemanha 96
Estónia 6 Estónia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grécia 21 Grécia 20
Espanha 54 Espanha 55
França 74 França 77
Croácia 11 Croácia 11
Itália 73 Itália 73

Chipre 6 Chipre 6

Letónia 8 Letónia 9
Lituânia 11 Lituânia 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 19
Malta 6 Malta 6

Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 18
Polónia 51 Polónia 50
Portugal 21 Portugal 20
Roménia 32 Roménia 32

Eslovénia 8 Eslovénia 9
Eslováquia 13 Eslováquia 13
Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 19

Reino Unido 73 Reino Unido 75

Or. en

Alteração 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3
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Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 20
Bulgária 17 Bulgária 17

República Checa 21 República Checa 20
Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemanha 96 Alemanha 96

Estónia 6 Estónia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grécia 21 Grécia 20
Espanha 54 Espanha 57
França 74 França 78
Croácia 11 Croácia 11

Itália 73 Itália 74
Chipre 6 Chipre 6

Letónia 8 Letónia 7

Lituânia 11 Lituânia 9
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 19
Malta 6 Malta 6

Países Baixos 26 Países Baixos 26
Áustria 19 Áustria 19

Polónia 51 Polónia 51

Portugal 21 Portugal 20
Roménia 32 Roménia 31
Eslovénia 8 Eslovénia 7
Eslováquia 13 Eslováquia 13
Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 19
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Reino Unido 73 Reino Unido 76

Or. en

Alteração 47
Sandrine Bélier

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 20
Bulgária 17 Bulgária 17

República Checa 21 República Checa 20
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemanha 96 Alemanha 96
Estónia 6 Estónia 6

Irlanda 11 Irlanda 11
Grécia 21 Grécia 20
Espanha 54 Espanha 57
França 74 França 78
Croácia 11 Croácia 11
Itália 73 Itália 74
Chipre 6 Chipre 6
Letónia 8 Letónia 7
Lituânia 11 Lituânia 9
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 19
Malta 6 Malta 6

Países Baixos 26 Países Baixos 26
Áustria 19 Áustria 19
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Polónia 51 Polónia 51
Portugal 21 Portugal 20
Roménia 32 Roménia 31
Eslovénia 8 Eslovénia 7
Eslováquia 13 Eslováquia 13
Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 19
Reino Unido 73 Reino Unido 76

Or. fr

Alteração 48
Martina Anderson

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgária 17 Bulgária 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemanha 96 Alemanha 95
Estónia 6 Estónia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grécia 21 Grécia 21
Espanha 54 Espanha 54

França 74 França 74
Croácia 11 Croácia 11

Itália 73 Itália 72
Chipre 6 Chipre 6
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Letónia 8 Letónia 8
Lituânia 11 Lituânia 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6
Hungria 21 Hungria 21

Malta 6 Malta 6
Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 18
Polónia 51 Polónia 50
Portugal 21 Portugal 21
Roménia 32 Roménia 32

Eslovénia 8 Eslovénia 8
Eslováquia 13 Eslováquia 13

Finlândia 13 Finlândia 13
Suécia 19 Suécia 19

Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Alteração 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgária 17 Bulgária 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemanha 96 Alemanha 96

Estónia 6 Estónia 6
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Irlanda 11 Irlanda 12
Grécia 21 Grécia 21

Espanha 54 Espanha 54
França 74 França 74

Croácia 11 Croácia 12
Itália 73 Itália 73

Chipre 6 Chipre 6
Letónia 8 Letónia 8

Lituânia 11 Lituânia 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 21
Malta 6 Malta 6

Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 18
Polónia 51 Polónia 50
Portugal 21 Portugal 21

Roménia 32 Roménia 32
Eslovénia 8 Eslovénia 8

Eslováquia 13 Eslováquia 13
Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 19
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Alteração 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward e Brian Crowley

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
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início da legislatura 2014-2019: início da legislatura 2014-2019:
Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgária 17 Bulgária 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemanha 96 Alemanha 96

Estónia 6 Estónia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grécia 21 Grécia 21
Espanha 54 Espanha 54

França 74 França 74
Croácia 11 Croácia 11

Itália 73 Itália 73
Chipre 6 Chipre 6

Letónia 8 Letónia 8
Lituânia 11 Lituânia 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 20
Malta 6 Malta 6

Países Baixos 26 Países Baixos 26
Áustria 19 Áustria 19

Polónia 51 Polónia 51
Portugal 21 Portugal 21

Roménia 32 Roménia 32
Eslovénia 8 Eslovénia 8

Eslováquia 13 Eslováquia 13
Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 19
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en
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Alteração 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21
Bulgária 17 Bulgária 17

República Checa 21 República Checa 21
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemanha 96 Alemanha 96
Estónia 6 Estónia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grécia 21 Grécia 21

Espanha 54 Espanha 54
França 74 França 74

Croácia 11 Croácia 12
Itália 73 Itália 72
Chipre 6 Chipre 6
Letónia 8 Letónia 8

Lituânia 11 Lituânia 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 21
Malta 6 Malta 6

Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 18
Polónia 51 Polónia 51
Portugal 21 Portugal 21

Roménia 32 Roménia 32
Eslovénia 8 Eslovénia 8
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Eslováquia 13 Eslováquia 13
Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 19
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

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

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgária 17 Bulgária 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemanha 96 Alemanha 96

Estónia 6 Estónia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grécia 21 Grécia 21
Espanha 54 Espanha 54

França 74 França 74
Croácia 11 Croácia 11

Itália 73 Itália 73
Chipre 6 Chipre 6

Letónia 8 Letónia 8
Lituânia 11 Lituânia 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6
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Hungria 21 Hungria 21
Malta 6 Malta 6

Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 18
Polónia 51 Polónia 51
Portugal 21 Portugal 21

Roménia 32 Roménia 32
Eslovénia 8 Eslovénia 8

Eslováquia 13 Eslováquia 13
Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 20
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Alteração 53
Andrew Duff

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgária 17 Bulgária 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemanha 96 Alemanha 96

Estónia 6 Estónia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grécia 21 Grécia 21
Espanha 54 Espanha 54
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França 74 França 74
Croácia 11 Croácia 11

Itália 73 Itália 73
Chipre 6 Chipre 6

Letónia 8 Letónia 8
Lituânia 11 Lituânia 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6
Hungria 21 Hungria 21

Malta 6 Malta 6
Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 18
Polónia 51 Polónia 51

Portugal 21 Portugal 21
Roménia 32 Roménia 32

Eslovénia 8 Eslovénia 8
Eslováquia 13 Eslováquia 13

Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 20
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

Alteração 54
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3

Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21
Bulgária 17 Bulgária 17
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República Checa 21 República Checa 21
Dinamarca 13 Dinamarca 13

Alemanha 96 Alemanha 96
Estónia 6 Estónia 6

Irlanda 11 Irlanda 11
Grécia 21 Grécia 21

Espanha 54 Espanha 54
França 74 França 74

Croácia 11 Croácia 11
Itália 73 Itália 73

Chipre 6 Chipre 6
Letónia 8 Letónia 8

Lituânia 11 Lituânia 11
Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 21
Malta 6 Malta 6

Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 18
Polónia 51 Polónia 51

Portugal 21 Portugal 21
Roménia 32 Roménia 32

Eslovénia 8 Eslovénia 8
Eslováquia 13 Eslováquia 13

Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 20
Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

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

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3
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Proposta de decisão Alteração

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Nos termos do artigo 1.º, o número de 
representantes ao Parlamento Europeu 
eleitos em cada Estado-Membro é fixado 
da seguinte forma, com efeitos a partir do 
início da legislatura 2014-2019:

Bélgica 21 Bélgica 21

Bulgária 17 Bulgária 17
República Checa 21 República Checa 21

Dinamarca 13 Dinamarca 13
Alemanha 96 Alemanha 96

Estónia 6 Estónia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grécia 21 Grécia 21
Espanha 54 Espanha 54

França 74 França 74
Croácia 11 Croácia 11

Itália 73 Itália 73
Chipre 6 Chipre 6

Letónia 8 Letónia 8
Lituânia 11 Lituânia 11

Luxemburgo 6 Luxemburgo 6

Hungria 21 Hungria 20
Malta 6 Malta 6
Países Baixos 26 Países Baixos 26

Áustria 19 Áustria 19
Polónia 51 Polónia 51

Portugal 21 Portugal 21
Roménia 32 Roménia 32

Eslovénia 8 Eslovénia 8

Eslováquia 13 Eslováquia 13
Finlândia 13 Finlândia 13

Suécia 19 Suécia 20
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Reino Unido 73 Reino Unido 73

Or. en

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

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 3-A (novo)

Proposta de decisão Alteração

Artigo 3.º-A
Os números acima indicados não 
representam uma repartição justa e lógica 
dos lugares, tal como exigido pelo Tratado 
de Lisboa.

Or. en

Alteração 57
Paulo Rangel

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 4

Proposta de decisão Alteração

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma objetiva, 
com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

Se necessário, a presente decisão será 
revista, em tempo útil, antes do início da 
legislatura 2019-2024 com o objetivo de 
estabelecer uma repartição dos lugares 
entre os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva 
estabelecido no artigo 1.º, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada.
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Or. en

Alteração 58
 Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 4

Proposta de decisão Alteração

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 
2019-2024 com o objetivo de estabelecer 
um sistema que, no futuro, permita, antes 
de cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma objetiva, 
com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

A presente decisão será revista até ao final 
de 2015 com o objetivo de estabelecer, em 
tempo útil, antes do início da legislatura 
2019-2024, um sistema que, no futuro, 
permita, antes de cada nova eleição para o 
Parlamento Europeu, repartir os lugares 
entre os Estados-Membros de uma forma 
objetiva, com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

Or. de

Alteração 59
 Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 4

Proposta de decisão Alteração

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma objetiva, 
com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 

A presente decisão será revista até ao final 
de 2015, com o objetivo de estabelecer, em 
tempo útil, antes do início da legislatura 
2019-2024, um sistema que, no futuro, 
permita, antes de cada nova eleição para o 
Parlamento Europeu, repartir os lugares 
entre os Estados-Membros de uma forma 
objetiva, com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
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demográfica devidamente verificada. demográfica devidamente verificada.

Or. fr

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

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 4

Proposta de decisão Alteração

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma objetiva, 
com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

A presente decisão permanecerá em vigor 
até que sejam estabelecidos novos 
princípios para a repartição de lugares 
entre os Estados-Membros, com base no 
princípio da proporcionalidade degressiva 
estabelecido no artigo 1.º, tendo em conta o 
eventual aumento do seu número e a 
evolução demográfica devidamente 
verificada, assim como os direitos de voto 
no Conselho.

Or. en

Alteração 61
Louis Michel

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 4

Proposta de decisão Alteração

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma objetiva, 
com base no princípio da 

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024. Para o efeito, será criado um grupo 
de trabalho para prestar contas, 
regularmente, dos progressos realizados. 
O relatório definitivo será entregue a 
meio da legislatura 2014-2019 com o 
objetivo de estabelecer um sistema que, no 
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proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

futuro, permita, antes de cada nova eleição 
para o Parlamento Europeu, repartir os 
lugares entre os Estados-Membros de uma 
forma objetiva, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada, 
nomeadamente a dinâmica da natalidade. 

Or. fr

Alteração 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 4

Proposta de decisão Alteração

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma objetiva, 
com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma 
sustentável, objetiva e transparente, com 
base numa fórmula matemática não 
linear que satisfaça o princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

Or. en

Alteração 63
Andrew Duff

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 4

Proposta de decisão Alteração

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
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2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma objetiva, 
com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma 
equitativa, sustentável e transparente, 
com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

Or. en

Alteração 64
György Schöpflin

Proposta de decisão que fixa a composição do Parlamento Europeu
Artigo 4

Proposta de decisão Alteração

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros de uma forma objetiva, 
com base no princípio da 
proporcionalidade degressiva estabelecido 
no artigo 1.º, tendo em conta o eventual 
aumento do seu número e a evolução 
demográfica devidamente verificada.

A presente decisão será revista, em tempo 
útil, antes do início da legislatura 2019-
2024 com o objetivo de estabelecer um 
sistema que, no futuro, permita, antes de 
cada nova eleição para o Parlamento 
Europeu, repartir os lugares entre os 
Estados-Membros, com base no princípio 
da proporcionalidade degressiva 
estabelecido no artigo 1.º, tendo em conta a 
evolução demográfica e migratória dos 
cidadãos da União e de países terceiros, 
devidamente verificada.

Or. en

Alteração 65
Paulo Rangel

Anexo I-A da Proposta de Resolução do Parlamento Europeu (novo)
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Proposta de resolução Alteração

ANEXO I-A
Proposta de decisão do Conselho relativa 

aos procedimentos práticos para as 
eleições de maio de 2014 para o 

Parlamento Europeu
O CONSELHO,

Tendo em conta o Ato relativo à eleição 
dos representantes ao Parlamento 
Europeu por sufrágio universal direto, 
anexo à decisão do Conselho de 20 de 
setembro de 1976 («o Ato»), 
nomeadamente o seu artigo 14.º,
Tendo em conta a proposta do 
Parlamento Europeu,
 Considerando que as disposições do 
Tratado relativas ao processo eleitoral 
devem ser aplicadas,
APROVOU as disposições anexas à 
presente decisão, cuja adoção recomenda 
aos Estados-Membros em conformidade 
com as respetivas normas constitucionais 
e leis eleitorais nacionais.
A presente decisão é publicada no Jornal 
Oficial da União Europeia.
Os Estados-Membros notificarão sem 
demora o Secretário-Geral do Conselho 
da União Europeia do cumprimento das 
formalidades exigidas pelas respetivas leis 
eleitorais para adoção das disposições 
sobre os procedimentos práticos propostas 
na presente decisão.
Esses procedimentos práticos produzirão 
efeitos no primeiro dia do mês seguinte ao 
da adoção, pelo Estado-Membro, de 
acordo com as suas formalidades 
constitucionais e leis eleitorais nacionais, 
das disposições da presente decisão.

ANEXO
Artigo 1.º
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Os candidatos serão determinados através 
de um processo democrático e os seus 
nomes serão publicados o mais tardar seis 
semanas antes do início do período 
mencionado no artigo 10.º, n.º 1, do Ato.

Artigo 2.º
Se um partido político que participar nas 
eleições europeias pertencer ou tiver 
declarado a sua intenção de se juntar a 
um partido político europeu, o nome desse 
partido político europeu deve ser indicado 
claramente no boletim de voto (entre 
parêntesis).

Artigo 3.º
As eleições para o Parlamento Europeu 
realizar-se-ão na data e horas fixadas por 
cada um dos Estados-Membros; essa data 
deverá situar-se no período com início 
numa quinta-feira de manhã e termo no
domingo seguinte, o mais tardar às 20h00 
horas (hora da Europa Central).

Or. en


