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Betænkning A7-0041/2013 
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Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 

2012/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. forpligter sig til inden udgangen af 2015 

at forelægge et nyt forslag til Det 

Europæiske Råds afgørelse med henblik på 

i tilstrækkelig god tid før valgperioden 

2019-2024 at fastlægge et varigt og 

gennemsigtigt system, som vil gøre det 

muligt fremover, forud for hvert valg til 

Europa-Parlamentet, at fordele pladserne 

mellem medlemsstaterne efter en objektiv 

metode baseret på princippet om degressiv 

proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i 

vedføjede forslag til afgørelse, idet der 

tages hensyn til en eventuel forøgelse af 

deres antal og til behørigt dokumenterede 

demografiske ændringer i deres befolkning, 

uden at udelukke muligheden for at 

reservere et antal pladser til medlemmer 

valgt på transnationale lister; 

4. forpligter sig til inden udgangen af 2015 

at forelægge et nyt forslag til Det 

Europæiske Råds afgørelse med henblik på 

i tilstrækkelig god tid før valgperioden 

2019-2024 at fastlægge et varigt og 

gennemsigtigt system, som vil gøre det 

muligt fremover, forud for hvert valg til 

Europa-Parlamentet, at fordele pladserne 

mellem medlemsstaterne efter en objektiv 

metode baseret på princippet om degressiv 

proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i 

vedføjede forslag til afgørelse, idet der 

tages hensyn til en eventuel forøgelse af 

deres antal og til behørigt dokumenterede 

demografiske ændringer i deres befolkning, 

uden at udelukke muligheden for at 

reservere et antal pladser til medlemmer 

valgt på transnationale lister; finder 

endvidere, at der i traktaterne bør indføjes 

en bestemmelse om, at ingen medlemsstat 

kan have færre end 10 pladser; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. finder det vigtigt, at Parlamentets 

sammensætning afspejler 

mangfoldigheden af politiske synspunkter 

i EU; opfordrer derfor medlemsstaterne til 

at bestræbe sig for at sikre, at deres 

valgsystemer i størst mulig grad afspejler 

denne mangfoldighed, herunder 

repræsentationen af mindre politiske 

kræfter;  

Or. en 
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Punkt 1 – led 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

- ved fordelingen af pladser i Europa-

Parlamentet skal de i traktaten fastsatte 

minimums- og maksimumstal udnyttes 

fuldt ud for så nøjagtigt som muligt at 

afspejle størrelsen af medlemsstaternes 

respektive befolkninger 

udgår 

Or. en 

 

 


