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Ändringsförslag 1
Paulo Rangel

Förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av akten om allmänna 
direkta val av ledamöter av 
Europaparlamentet, som utgör en bilaga 
till rådets beslut av den 
20 september 1976, med senare 
ändringar1, särskilt artikel 14,

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Det finns inga tydliga bestämmelser 
för hur platserna i Europaparlamentet 
ska fördelas när en ny medlemsstat går 
med i unionen, och det är nödvändigt att 
ta hänsyn till att unionen väntas utvidgas 
ytterligare, vilket kommer att ge upphov 
till nya frågor om varje medlemsstats 
representation i Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd.

Or. en

                                               
1 Rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1), ändrat genom rådets 
beslut 93/81/Euratom, EKSG, EEG (EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom 
(EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).
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Ändringsförslag 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Den nuvarande mandatfördelningen i 
Europaparlamentet är inte proportionell 
och strider därmed mot fördraget om 
Europeiska unionen, och varje 
medlemsstats representation i 
Europaparlamentet kan inte diskuteras 
oberoende av representationen i 
Europeiska unionens råd.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. De demografiska förändringar som har 
skett sedan det senaste valet till 
Europaparlamentet bör beaktas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 5
Zbigniew Ziobro

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. De demografiska förändringar som har 
skett sedan det senaste valet till 
Europaparlamentet bör beaktas.

utgår
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Or. pl

Ändringsförslag 6
György Schöpflin

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. De demografiska förändringar som har 
skett sedan det senaste valet till 
Europaparlamentet bör beaktas.

C. De demografiska och 
migrationsrelaterade 
befolkningsförändringar som har skett i 
fråga om unionsmedborgare och 
icke-unionsmedborgare sedan det senaste 
valet till Europaparlamentet bör beaktas.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Med tanke på att problemet med en 
verkligt degressiv proportionell 
representation i Europaparlamentet och 
rådet bara kan lösas slutgiltigt genom 
förändringar av fördraget om 
Europeiska unionen måste en tillfällig 
lösning hittas i väntan på att problemet 
löses genom ändringar i fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Sandra Kalniete

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Det är nödvändigt att hålla antalet 
platser så nära det antal som föreslogs i 
Cambridge-kompromissen1 som möjligt 
och samtidigt försöka undvika de radikala 
förändringar som skulle ske om 
kompromissen följdes strikt.

Or. en

Ändringsförslag 9
Gay Mitchell

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. I fördraget om Europeiska unionen 
ges möjlighet till ett enklare förfarande 
för fördragsändringar genom en 
regeringskonferens under vissa 
omständigheter.

Or. en

                                               
1 Se meddelandet ”The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament 
− Cambridge compromise” från parlamentets utredningsavdelning C (PE 432.760).
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Ändringsförslag 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. De tillfälliga demografiska 
förändringar, orsakade av 
konjunkturcykler, som har påverkat 
medlemsstater som, genom att fortsätta 
fullgöra åtagandena enligt EU:s 
finansiella betalningsbalansstödprogram 
har genomfört krävande ekonomiska 
anpassningsåtgärder och upprätthållit 
fasta växelkurser och därmed bidragit till 
att säkerställa den finansiella stabiliteten 
och det finansiella förtroendet i hela 
unionen, bör inte tas i beaktande.

Or. en

Ändringsförslag 11
Gerald Häfner

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Den ändring som därför krävs av 
platsfördelningen mellan 
medlemsstaterna bör inte bli godtycklig 
utan bör baseras på en matematisk 
princip, pragmatiskt tillämpad, som 
begränsar den möjliga förlusten till högst 
en plats per medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Sandra Kalniete

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. Hänsynen till den politiska 
genomförbarheten i en omfördelning av 
platser i Europaparlamentet bör inte leda 
till någon betydande avvikelse från 
Cambridge-kompromissen1.

Or. en

Ändringsförslag 13
Gerald Häfner

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. Det skulle inte vara lämpligt att låta 
tilldelningen av platser i 
Europaparlamentet bli föremål för 
ständigt nya förhandlingar och 
lagstiftningsåtgärder efter varje 
förändring av medlemsstaternas 
befolkningsstatistik för att skapa 
fullständig legitimitet, och därför är det 
mycket viktigt att beräkna 
platsfördelningen på längre sikt, med 
hjälp av en väldefinierad matematisk 
formel som fastställer ett tydligt, 
transparent och objektivt förhållande 
mellan varje medlemsstats befolkning och 
det antal platser i Europaparlamentet den 
har rätt till, samtidigt som man helt och 
hållet följer de krav som fastställts i 
fördragen.

                                               
1 Se meddelandet ”The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament 
− Cambridge compromise” från parlamentets utredningsavdelning C (PE 432.760).
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Or. en

Ändringsförslag 14
Gerald Häfner

Förslag till resolution
Skäl Cc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cc. Överenskommelsen om den 
lämpligaste matematiska formeln bör 
utarbetas på grundval av en bred och 
öppen offentlig diskussion mellan 
Europeiska unionens institutioner, 
medlemsstaternas parlament och 
regeringar och de europeiska 
medborgarna, och det bästa ramverket för 
detta skulle vara ett europeiskt konvent i 
enlighet med artikel 48 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet påpekar att den 
enda tillfälliga lösning som är möjlig för 
att representationsbalansen mellan 
medlemsstaterna i unionen inte ska störas 
är att tillfälligt öka antalet platser i 
Europaparlamentet med början under 
valperioden 2014–2019 i väntan på 
ändringar i fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Paulo Rangel

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet överlämnar till 
rådet bifogat förslag till rådsbeslut med 
praktiska åtgärder för att tillämpa den 
befintliga vallagen från 1976 för det val 
till Europaparlamentet som ska hållas i 
maj 2014. Parlamentet föreslår att dessa 
praktiska åtgärder ska vara som följer:
– Kandidaterna ska fastställas genom en 
demokratisk process och deras namn ska 
offentliggöras senast sex veckor före 
valet.
– Om ett politiskt parti som deltar i 
EU-valet tillhör eller har meddelat sin 
avsikt att gå med i ett europeiskt politiskt 
parti ska namnet på detta europeiska 
politiska parti vara tydligt angett på 
valsedeln (inom parentes).
– Valet till Europaparlamentet ska hållas 
på det datum och de klockslag som 
bestäms av respektive medlemsstat. 
Datumet ska infalla inom samma period 
med början en torsdagsmorgon och 
avslutning den följande söndagen inte 
senare än kl. 20.00 medeleuropeisk tid.

Or. en

Ändringsförslag 17
Zbigniew Ziobro

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Or. pl

Ändringsförslag 18
Paulo Rangel

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal 
stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 

3. Europaparlamentet är medvetet om att 
Europaparlamentets sammansättning i 
framtiden måste justeras med hänsyn till 
inverkan av framtida anslutningar och de 
demografiska tendenser i 
medlemsstaternas befolkningar som 
vederbörligen konstaterats. Parlamentet
åtar sig att om det är nödvändigt i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024 lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa en omfördelning av platser
mellan medlemsstaterna på grundval av 
den princip om degressiv proportionalitet 
som fastställs i artikel 1 i beslutet, och utan 
att utesluta möjligheten att reservera ett 
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för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

antal platser för ledamöter som valts från 
en nationsövergripande lista.

Or. en

Ändringsförslag 19
Gerald Häfner

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

3. Europaparlamentet åtar sig att senast 
den 31 december 2015 lämna ett nytt 
förslag om ändring av fördragen till 
Europeiska rådets beslut genom ett 
ordinarie ändringsförfarande i enlighet 
med artikel 48 i fördraget om 
Europeiska unionen, i syfte att fastställa 
ett system som i framtiden gör det möjligt 
att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett
hållbart, objektivt och transparent sätt, på 
grundval av en icke-linjär matematisk 
formel som följer den princip om degressiv 
proportionalitet som fastställs i artikel 1 i 
beslutet, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

Or. en

Ändringsförslag 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

3. Europaparlamentet åtar sig att, före 
slutet av 2015, lämna ett nytt förslag till 
Europeiska rådets beslut, i syfte att 
fastställa ett system i tillräckligt god tid
före valperioden 2019–2024 som i 
framtiden gör det möjligt att före varje nytt 
val till Europaparlamentet fördela
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 

3. Europaparlamentet åtar sig att senast i 
slutet av 2015 lämna ett nytt förslag till 
Europeiska rådets beslut, i syfte att i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024 fastställa ett 
system som i framtiden gör det möjligt att 
före varje nytt val till Europaparlamentet 
fördela platserna mellan medlemsstaterna 
på ett objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
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konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

Or. de

Ändringsförslag 22
Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt
hållbart och transparent förslag till 
Europeiska rådets beslut, baserat på en 
matematisk formel, i syfte att fastställa ett 
system som i framtiden gör det möjligt att 
före varje nytt val till Europaparlamentet 
vid behov omfördela platserna mellan 
medlemsstaterna på ett objektivt sätt och 
på grundval av den princip om degressiv 
proportionalitet som fastställs i artikel 1 i 
beslutet, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

Or. en

Ändringsförslag 23
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal 
stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet kontrollera 
fördelningen av platserna på grundval av 
vederbörligt konstaterade demografiska 
utvecklingstendenser och vid behov 
omfördela platserna mellan 
medlemsstaterna på ett objektivt sätt och 
på grundval av den princip om degressiv 
proportionalitet som fastställs i artikel 1 i 
beslutet, och utan att utesluta möjligheten 
att reservera ett antal platser för ledamöter 
som valts från en nationsövergripande lista.

Or. de

Ändringsförslag 24
György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal 
stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 

3. Europaparlamentet åtar sig att, i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024, lämna ett nytt 
förslag till Europeiska rådets beslut, i syfte 
att fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet vid behov omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
fastställs i artikel 1 i beslutet, med 
beaktande av de demografiska och 
migrationsrelaterade tendenser i deras 
befolkningar i fråga om 
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konstaterats och utan att utesluta 
möjligheten att reservera ett antal platser 
för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

unionsmedborgare och 
icke-unionsmedborgare som 
vederbörligen konstaterats och utan att 
utesluta möjligheten att reservera ett antal 
platser för ledamöter som valts från en 
nationsövergripande lista.

Or. en

Ändringsförslag 25
Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att ett beslut 
i frågan om tilldelning av platser i 
Europaparlamentet bara bör fattas i 
samband med en översyn av röstsystemet i 
rådet med förutsättningen att Europeiska 
unionens styrelseskick är en kompromiss 
mellan den folkrättsliga principen om 
jämlikhet mellan stater och den 
demokratiska principen om ”en man en 
röst”. Parlamentet beslutar att lägga fram 
förslag om detta vid nästa konvent som 
ska hållas på grundval av artikel 48.3 i 
fördraget om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 26
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
vallagen för EU-valet i medlemsstater 
med fler än 30 miljoner invånare ska 
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inkludera regioner som valkretsar, så att 
proportionell representation säkerställs 
för dem.

Or. en

Ändringsförslag 27
Paulo Rangel

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet erinrar om den 
politiska kopplingen mellan frågan om 
fördelningen av platser i 
Europaparlamentet och ett allmänt 
reformpaket för unionens institutioner, 
särskilt rådets röstsystem, och betonar 
behovet av att detta paket kännetecknas 
av samstämdhet och respekt för 
medlemsstaternas lika värde. Parlamentet 
framhåller därför att ett nytt system för 
fördelning av platser i Europaparlamentet 
endast bör övervägas samtidigt med en 
översyn av röstsystemet i rådet.

Or. en

Ändringsförslag 28
Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a Europaparlamentet betonar att det 
inom ramen för den nödvändiga 
revideringen av fördragen är redo att lösa 
frågan om fördelningen av platserna i 
Europaparlamentet som en del av den 
övergripande frågan om alla unionens 
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lagstiftande och rådgivande organs 
representativitet, uppgifter, 
sammansättning och politiska roll.

Or. de

Ändringsförslag 29
Paulo Rangel

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet begär att 
Europeiska rådet, i enlighet med 
deklaration nr 11 från den 
regeringskonferens som antog 
Lissabonfördraget, med avseende på 
artikel 17.6 och 17.7 i fördraget om 
Europeiska unionen, inleder 
förhandlingar i syfte att gemensamt 
fastställa arrangemangen för samrådet, 
för att säkerställa en välfungerande 
process för valet av 
Europeiska kommissionens ordförande på 
ett sådant sätt att valet till 
Europaparlamentet tas i beaktande.

Or. en

Ändringsförslag 30
Paulo Rangel

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen 
att översända denna resolution och bifogat
förslag till Europeiska rådets beslut, 
tillsammans med det tidigare nämnda 
betänkandet från utskottet för 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen 
att översända denna resolution och
bifogade förslag till Europeiska rådets och 
rådets beslut, tillsammans med det tidigare 
nämnda betänkandet från utskottet för 
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konstitutionella frågor, till Europeiska 
rådet och Republiken Kroatiens regering 
och parlament samt till kommissionen och 
medlemsstaternas regeringar och parlament 
för kännedom.

konstitutionella frågor, till Europeiska 
rådet och rådet och Republiken Kroatiens 
regering och parlament samt till 
kommissionen och medlemsstaternas 
regeringar och parlament för kännedom.

Or. en

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

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Skäl 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

(4) I detta beslut måste kriterierna i 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen respekteras, det vill 
säga att antalet företrädare för unionens 
medborgare inte får överstiga 750, plus 
ordföranden, att medborgarna ska 
företrädas med degressiv proportionalitet, 
med minst sex ledamöter per medlemsstat. 
Ingen medlemsstat får tilldelas fler än 
96 platser.

(4) I detta beslut borde kriterierna i 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ha respekterats, det 
vill säga att antalet företrädare för unionens 
medborgare inte får överstiga 750, plus 
ordföranden, att medborgarna ska 
företrädas med degressiv proportionalitet, 
med minst sex ledamöter per medlemsstat. 
Ingen medlemsstat får tilldelas fler än 
96 platser.

Or. en

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

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1 – inledningen

Förslag till beslut Ändringsförslag

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras så långt som det är möjligt:

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen borde följande 
principer ha respekterats så långt som det 
är möjligt:



PE504.228v01-00 20/47 AM\925604SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1 – inledningen

Förslag till beslut Ändringsförslag

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras så långt som det är möjligt:

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras:

Or. fr

Ändringsförslag 34
Louis Michel

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1 – inledningen

Förslag till beslut Ändringsförslag

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras så långt som det är möjligt:

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras:

Or. fr

Ändringsförslag 35
Sandrine Bélier

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1 – inledningen
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Förslag till beslut Ändringsförslag

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras så långt som det är möjligt:

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras:

Or. fr

Ändringsförslag 36
Andrew Duff

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1 – strecksats 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

– De lägsta och högsta antal som fastställs 
i fördraget måste utnyttjas fullt så att 
fördelningen av platser i 
Europaparlamentet så nära som möjligt 
avspeglar befolkningsstorleken i 
respektive medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 37
Martina Anderson

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1 – strecksats 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

– De lägsta och högsta antal som fastställs 
i fördraget måste utnyttjas fullt så att 
fördelningen av platser i 
Europaparlamentet så nära som möjligt 
avspeglar befolkningsstorleken i 
respektive medlemsstat.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras så långt som det är möjligt:

Vid tillämpningen av principen om 
degressiv proportionalitet enligt 
artikel 14.2 första stycket i fördraget om 
Europeiska unionen ska följande principer 
respekteras:

– De lägsta och högsta antal som fastställs i 
fördraget måste utnyttjas fullt så att 
fördelningen av platser i 
Europaparlamentet så nära som möjligt
avspeglar befolkningsstorleken i respektive 
medlemsstat.

– För fördelningen av platser i 
Europaparlamentet ska man fullt utnyttja
de lägsta och högsta antal som fastställs i 
fördraget för att den så nära som möjligt
ska avspegla befolkningsstorleken i 
respektive medlemsstat.

– Ju fler invånare en medlemsstat har, 
desto fler platser har den rätt till.

– Kvoten mellan befolkning och antalet 
platser för varje medlemsstat före 
avrundning till heltal måste variera 
beroende på staternas respektive 
befolkningsmängd, så att varje ledamot 
från en medlemsstat med större 
befolkning företräder fler medborgare än 
varje ledamot från en medlemsstat med 
mindre befolkning, och så att tvärtom 
ingen medlemsstat med mindre 
befolkning kan få fler platser än en 
medlemsstat med större befolkning.

– Ju fler invånare en medlemsstat har, 
desto högre är det antal invånare som 
varje ledamot av Europaparlamentet 
företräder.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1 – strecksats 2a (ny)

Förslag till beslut Ändringsförslag

– Antalet platser minskas inte för de 
medlemsstater som inom EU:s finansiella 
betalningsbalansstödprogram har 
genomfört krävande anpassningsåtgärder 
och upprätthållit fasta växelkurser och 
därmed bidragit till att säkerställa den 
finansiella stabiliteten och det finansiella 
förtroendet i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 1a (ny)

Förslag till beslut Ändringsförslag

Artikel 1a
Vid tilldelningen av platser i 
Europaparlamentet till medlemsstaterna 
för valperioden 2014–2019 ska man följa 
en modifierad tillämpning av den 
befolkningsvägda formeln för 
platstilldelning (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim 20121) som 
begränsar de beräknade förlusterna till en 
plats om inte detta skulle leda till 
tilldelning av fler än 96 platser till en 
medlemsstat, och med utelämnande av 
möjliga vinster.

Or. en

                                               
1 Se meddelandet ”The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament 
− Cambridge compromise” från parlamentets utredningsavdelning C (PE 432.760).
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Ändringsförslag 41
György Schöpflin

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 2

Förslag till beslut Ändringsförslag

Den totala befolkningen i medlemsstaterna 
beräknas av kommissionen (Eurostat) 
utifrån uppgifter från medlemsstaterna och 
enligt en metod som fastställts genom en 
förordning från Europaparlamentet och 
rådet.

Den totala befolkningen i medlemsstaterna, 
som består av unionsmedborgare och 
icke-unionsmedborgare, beräknas av 
kommissionen (Eurostat) utifrån uppgifter 
från medlemsstaterna och enligt en metod 
som fastställts genom en förordning från 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

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

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av
valperioden 2014−2019.

Antalet företrädare i Europaparlamentet 
från varje medlemsstat bör fastställas 
mellan 2014 och 2019, med avsedd verkan 
från och med valperioden 2019–2024, med 
hänsyn till andra eventuella 
institutionella reformer som kan bli 
nödvändiga för att förbättra unionens 
funktion.

Belgien 21
Bulgarien 17
Tjeckien 21
Danmark 13
Tyskland 96
Estland 6
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Irland 11
Grekland 21
Spanien 54
Frankrike 74
Kroatien 11
Italien 73
Cypern 6
Lettland 8
Litauen 11
Luxemburg 6
Ungern 21
Malta 6
Nederländerna 26
Österrike 19
Polen 51
Portugal 21
Rumänien 32
Slovenien 8
Slovakien 13
Finland 13
Sverige 19
Förenade kungariket 73

Or. en

Ändringsförslag 43
Louis Michel

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3 – inledningen

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, för 
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valperioden 2014−2019. valperioden 2014–2019.

Or. fr

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

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 22
Bulgarien 17 Bulgarien 18
Tjeckien 21 Tjeckien 22
Danmark 13 Danmark 13

Tyskland 96 Tyskland 99
Estland 6 Estland 6

Irland 11 Irland 12
Grekland 21 Grekland 22
Spanien 54 Spanien 54

Frankrike 74 Frankrike 74

Kroatien 11 Kroatien 12
Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6

Lettland 8 Lettland 9
Litauen 11 Litauen 12
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Ungern 21 Ungern 22
Malta 6 Malta 6
Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 19



AM\925604SV.doc 27/47 PE504.228v01-00

SV

Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 22
Rumänien 32 Rumänien 33
Slovenien 8 Slovenien 8

Slovakien 13 Slovakien 13
Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 20
Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

Or. en

Ändringsförslag 45
Sandra Kalniete

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 20
Bulgarien 17 Bulgarien 16
Tjeckien 21 Tjeckien 20
Danmark 13 Danmark 13

Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6

Irland 11 Irland 12
Grekland 21 Grekland 20
Spanien 54 Spanien 55
Frankrike 74 Frankrike 77
Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 73

Cypern 6 Cypern 6
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Lettland 8 Lettland 9
Litauen 11 Litauen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6

Ungern 21 Ungern 19
Malta 6 Malta 6
Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 18
Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 20
Rumänien 32 Rumänien 32

Slovenien 8 Slovenien 9
Slovakien 13 Slovakien 13

Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19

Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 75

Or. en

Ändringsförslag 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 20
Bulgarien 17 Bulgarien 17

Tjeckien 21 Tjeckien 20
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96

Estland 6 Estland 6
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Irland 11 Irland 11

Grekland 21 Grekland 20
Spanien 54 Spanien 57
Frankrike 74 Frankrike 78
Kroatien 11 Kroatien 11

Italien 73 Italien 74
Cypern 6 Cypern 6

Lettland 8 Lettland 7
Litauen 11 Litauen 9
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Ungern 21 Ungern 19
Malta 6 Malta 6

Nederländerna 26 Nederländerna 26
Österrike 19 Österrike 19

Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 20
Rumänien 32 Rumänien 31
Slovenien 8 Slovenien 7
Slovakien 13 Slovakien 13
Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 19

Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 76

Or. en

Ändringsförslag 47
Sandrine Bélier

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
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valperioden 2014−2019. valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 20
Bulgarien 17 Bulgarien 17

Tjeckien 21 Tjeckien 20
Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96

Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11

Grekland 21 Grekland 20
Spanien 54 Spanien 57
Frankrike 74 Frankrike 78
Kroatien 11 Kroatien 11

Italien 73 Italien 74
Cypern 6 Cypern 6

Lettland 8 Lettland 7
Litauen 11 Litauen 9
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Ungern 21 Ungern 19
Malta 6 Malta 6
Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 19
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 20
Rumänien 32 Rumänien 31
Slovenien 8 Slovenien 7
Slovakien 13 Slovakien 13

Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19

Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 76

Or. fr
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Ändringsförslag 48
Martina Anderson

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17

Tjeckien 21 Tjeckien 21
Danmark 13 Danmark 13

Tyskland 96 Tyskland 95
Estland 6 Estland 6

Irland 11 Irland 12
Grekland 21 Grekland 21

Spanien 54 Spanien 54
Frankrike 74 Frankrike 74

Kroatien 11 Kroatien 11

Italien 73 Italien 72
Cypern 6 Cypern 6
Lettland 8 Lettland 8

Litauen 11 Litauen 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Ungern 21 Ungern 21
Malta 6 Malta 6

Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 18
Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 21

Rumänien 32 Rumänien 32
Slovenien 8 Slovenien 8



PE504.228v01-00 32/47 AM\925604SV.doc

SV

Slovakien 13 Slovakien 13
Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 19
Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

Or. en

Ändringsförslag 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17

Tjeckien 21 Tjeckien 21
Danmark 13 Danmark 13

Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6

Irland 11 Irland 12
Grekland 21 Grekland 21

Spanien 54 Spanien 54
Frankrike 74 Frankrike 74

Kroatien 11 Kroatien 12
Italien 73 Italien 73

Cypern 6 Cypern 6
Lettland 8 Lettland 8

Litauen 11 Litauen 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Ungern 21 Ungern 21
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Malta 6 Malta 6
Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 18
Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 21
Rumänien 32 Rumänien 32

Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakien 13 Slovakien 13

Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19

Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

Or. en

Ändringsförslag 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 21

Bulgarien 17 Bulgarien 17
Tjeckien 21 Tjeckien 21

Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96

Estland 6 Estland 6

Irland 11 Irland 12
Grekland 21 Grekland 21
Spanien 54 Spanien 54

Frankrike 74 Frankrike 74
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Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 73

Cypern 6 Cypern 6
Lettland 8 Lettland 8

Litauen 11 Litauen 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Ungern 21 Ungern 20
Malta 6 Malta 6

Nederländerna 26 Nederländerna 26
Österrike 19 Österrike 19

Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21

Rumänien 32 Rumänien 32
Slovenien 8 Slovenien 8

Slovakien 13 Slovakien 13
Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 19
Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

Or. en

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

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17

Tjeckien 21 Tjeckien 21
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Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96

Estland 6 Estland 6

Irland 11 Irland 12
Grekland 21 Grekland 21
Spanien 54 Spanien 54

Frankrike 74 Frankrike 74

Kroatien 11 Kroatien 12
Italien 73 Italien 72
Cypern 6 Cypern 6

Lettland 8 Lettland 8
Litauen 11 Litauen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Ungern 21 Ungern 21

Malta 6 Malta 6
Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 18
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 21
Rumänien 32 Rumänien 32

Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakien 13 Slovakien 13

Finland 13 Finland 13
Sverige 19 Sverige 19

Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

Or. en
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Ändringsförslag 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Lokkegaard, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 21

Bulgarien 17 Bulgarien 17
Tjeckien 21 Tjeckien 21

Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96

Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11

Grekland 21 Grekland 21
Spanien 54 Spanien 54

Frankrike 74 Frankrike 74
Kroatien 11 Kroatien 11

Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6

Lettland 8 Lettland 8
Litauen 11 Litauen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Ungern 21 Ungern 21

Malta 6 Malta 6
Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 18
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 21
Rumänien 32 Rumänien 32
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Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakien 13 Slovakien 13

Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 20
Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

Or. en

Ändringsförslag 53
Andrew Duff

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 21

Bulgarien 17 Bulgarien 17
Tjeckien 21 Tjeckien 21

Danmark 13 Danmark 13
Tyskland 96 Tyskland 96

Estland 6 Estland 6
Irland 11 Irland 11

Grekland 21 Grekland 21
Spanien 54 Spanien 54

Frankrike 74 Frankrike 74
Kroatien 11 Kroatien 11

Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6

Lettland 8 Lettland 8
Litauen 11 Litauen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
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Ungern 21 Ungern 21
Malta 6 Malta 6

Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 18
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21

Rumänien 32 Rumänien 32
Slovenien 8 Slovenien 8

Slovakien 13 Slovakien 13
Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 20
Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

Or. en

Ändringsförslag 54
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 21
Bulgarien 17 Bulgarien 17

Tjeckien 21 Tjeckien 21
Danmark 13 Danmark 13

Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6

Irland 11 Irland 11
Grekland 21 Grekland 21

Spanien 54 Spanien 54
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Frankrike 74 Frankrike 74
Kroatien 11 Kroatien 11

Italien 73 Italien 73
Cypern 6 Cypern 6

Lettland 8 Lettland 8
Litauen 11 Litauen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Ungern 21 Ungern 21

Malta 6 Malta 6
Nederländerna 26 Nederländerna 26

Österrike 19 Österrike 18
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 21
Rumänien 32 Rumänien 32

Slovenien 8 Slovenien 8
Slovakien 13 Slovakien 13

Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 20
Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

Or. en

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

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3

Förslag till beslut Ändringsförslag

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet 
företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat som följer nedan, med verkan 
från och med början av 
valperioden 2014−2019.

Belgien 21 Belgien 21

Bulgarien 17 Bulgarien 17
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Tjeckien 21 Tjeckien 21
Danmark 13 Danmark 13

Tyskland 96 Tyskland 96
Estland 6 Estland 6

Irland 11 Irland 11
Grekland 21 Grekland 21

Spanien 54 Spanien 54
Frankrike 74 Frankrike 74

Kroatien 11 Kroatien 11
Italien 73 Italien 73

Cypern 6 Cypern 6
Lettland 8 Lettland 8

Litauen 11 Litauen 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Ungern 21 Ungern 20
Malta 6 Malta 6

Nederländerna 26 Nederländerna 26
Österrike 19 Österrike 19

Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21

Rumänien 32 Rumänien 32
Slovenien 8 Slovenien 8

Slovakien 13 Slovakien 13
Finland 13 Finland 13

Sverige 19 Sverige 20
Förenade kungariket 73 Förenade kungariket 73

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

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 3a (ny)

Förslag till beslut Ändringsförslag

Artikel 3a
Ovanstående siffror utgör inte en rättvis 
och logisk omfördelning av platser enligt
kraven i Lissabonfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 57
Paulo Rangel

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt 
sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som anges i
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Om det är nödvändigt ska detta beslut ses 
över i tillräckligt god tid före 
valperioden 2019–2024 i syfte att fastställa
en omfördelning av platserna mellan 
medlemsstaterna, på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
anges i artikel 1, med beaktande av ett 
eventuellt ökat antal stater och av den 
demografiska befolkningsutveckling som 
vederbörligen konstaterats.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt 
sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som anges i 
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Detta beslut ska ses över senast i slutet 
av 2015 i syfte att i tillräckligt god tid före 
valperioden 2019–2024 fastställa ett 
system som i framtiden gör det möjligt att 
före varje nytt val till Europaparlamentet 
fördela platserna mellan medlemsstaterna 
på ett objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
anges i artikel 1, med beaktande av ett 
eventuellt ökat antal stater och av den 
demografiska befolkningsutveckling som 
vederbörligen konstaterats.

Or. de

Ändringsförslag 59
Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt 
sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som anges i 
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Detta beslut ska ses över före slutet 
av 2015, i syfte att fastställa ett system i 
tillräckligt god tid före 
valperioden 2019−2024 som i framtiden 
gör det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet fördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt 
sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som anges i 
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

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

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör 
det möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna
mellan medlemsstaterna på ett objektivt 
sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som anges i
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Detta beslut ska fortsätta att gälla tills nya 
principer fastställs för omfördelningen av 
platser mellan medlemsstaterna på ett 
objektivt sätt och på grundval av den 
princip om degressiv proportionalitet som 
anges i artikel 1, med beaktande av ett 
eventuellt ökat antal stater och av den 
demografiska befolkningsutveckling som 
vederbörligen konstaterats samt rösträtten 
i rådet.

Or. en

Ändringsförslag 61
Louis Michel

Förslag till beslut om Europaparlamentets sammansättning
Artikel 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt 
sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som anges i 
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024. För detta 
ändamål kommer en studiegrupp att 
tillsättas som regelbundet ska redogöra 
för hur arbetet fortskrider. En slutlig 
rapport kommer att läggas fram i mitten 
av mandatperioden 2014–2019 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt, 
med beaktande av ett eventuellt ökat antal 
stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats, i synnerhet födelsetalens 
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utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt 
sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som anges i 
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett hållbart,
objektivt och transparent sätt, på grundval 
av en icke-linjär matematisk formel som 
följer den princip om degressiv 
proportionalitet som anges i artikel 1, med 
beaktande av ett eventuellt ökat antal stater 
och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 63
Andrew Duff

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt
sätt och på grundval av den princip om 

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett rättvist, 
hållbart och tydligt sätt och på grundval av 
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degressiv proportionalitet som anges i 
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

den princip om degressiv proportionalitet 
som anges i artikel 1, med beaktande av ett 
eventuellt ökat antal stater och av den 
demografiska befolkningsutveckling som 
vederbörligen konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 64
György Schöpflin

Förslag till beslut om fastställande av Europaparlamentets sammansättning
Artikel 4

Förslag till beslut Ändringsförslag

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på ett objektivt 
sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som anges i 
artikel 1, med beaktande av ett eventuellt 
ökat antal stater och av den demografiska 
befolkningsutveckling som vederbörligen 
konstaterats.

Detta beslut ska ses över i tillräckligt god 
tid före valperioden 2019–2024 i syfte att 
fastställa ett system som i framtiden gör det 
möjligt att före varje nytt val till 
Europaparlamentet omfördela platserna 
mellan medlemsstaterna på grundval av 
den princip om degressiv proportionalitet 
som anges i artikel 1, med beaktande av
demografiska och migrationsrelatade 
tendenser i deras befolkningar, som 
består av unionsmedborgare och 
icke-unionsmedborgare, som 
vederbörligen konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 65
Paulo Rangel

Bilaga Ia till förslaget till Europaparlamentets resolution (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

BILAGA Ia
Förslag till rådets beslut om praktiska 

åtgärder för valet till Europaparlamentet i 
maj 2014
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RÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE
– med beaktande av akten om allmänna 
direkta val av ledamöter av 
Europaparlamentet, som utgör en bilaga 
till rådets beslut av den 20 september 1976 
(”akten”), särskilt artikel 14,
– med beaktande av Europaparlamentets 
förslag, och
– med beaktande av bestämmelserna i 
fördraget om genomförandet av 
valförfarandet.
Rådet fastställer de bestämmelser som 
utgör bilaga till detta beslut och 
rekommenderar medlemsstaterna att anta 
dessa i enlighet med deras konstitutionella
bestämmelser och vallagar.
Detta beslut ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.
Medlemsstaterna ska genast anmäla till 
generalsekreteraren för Europeiska 
unionens råd när de har avslutat de 
förfaranden som enligt deras vallagar 
krävs för att anta de bestämmelser som 
föreslås genom detta beslut.
Dessa praktiska arrangemang ska införas 
den första dagen i den månad som följer 
på medlemsstaternas antagande, i 
enlighet med deras respektive 
konstitutionella villkor och nationella 
vallagar, av bestämmelserna i detta beslut.

BILAGA
Artikel 1

Kandidaterna ska fastställas genom en 
demokratisk process och deras namn ska 
offentliggöras senast sex veckor före 
början av den period som anges i 
artikel 10.1 i akten.

Artikel 2
Om ett politiskt parti som deltar i EU-valet 
tillhör eller har meddelat sin avsikt att gå 
med i ett europeiskt politiskt parti ska 
namnet på detta europeiska politiska parti 
vara tydligt angett på valsedeln (inom 
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parentes).
Artikel 3

Valet till Europaparlamentet ska hållas på 
det datum och de klockslag som bestäms 
av respektive medlemsstat. Datumet ska 
infalla inom samma period som börjar en 
torsdagsmorgon och avslutas den följande 
söndagen inte senare än kl. 20.00 
medeleuropeisk tid.

Or. en


