
 

AM\929562DA.doc  PE507.364v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.3.2013 A7-0041/9 

Ændringsforslag  9 

John Stuart Agnew 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 

2012/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. forelægger på grundlag af sin 

initiativret i henhold til artikel 14, stk. 2, i 

TEU, Det Europæiske Råd vedføjede 

forslag til Det Europæiske Råds afgørelse 

om fastlæggelse af Europa-Parlamentets 

sammensætning i valgperioden 2014-2019; 

1. opfordrer Det Europæiske Råd til at 

forkaste vedføjede forslag til Det 

Europæiske Råds afgørelse om 

fastlæggelse af Europa-Parlamentets 

sammensætning i valgperioden 2014-2019; 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/10 

Ændringsforslag  10 

John Stuart Agnew 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 

2012/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger den presserende 

nødvendighed af at vedtage denne 

afgørelse, som kræver Parlamentets 

godkendelse, så snart traktaten om 

Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den 

Europæiske Union træder i kraft, således 

at medlemsstaterne i god tid kan træffe de 

nødvendige nationale foranstaltninger til 

tilrettelæggelse af valget til Europa-

Parlamentet for perioden 2014-2019; 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/11 

Ændringsforslag  11 

John Stuart Agnew 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 

2012/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. forpligter sig til snarest at forelægge et 

forslag til forbedring af de praktiske 

bestemmelser vedrørende afholdelsen af 

valget i 2014; 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/12 

Ændringsforslag  12 

John Stuart Agnew 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

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; 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/13 

Ændringsforslag  13 

John Stuart Agnew 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 

2012/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. bemærker, at det nye system til 

fordeling af pladserne i Europa-

Parlamentet bør fastlægges i 

sammenhæng med en revision af 

afstemningssystemet i Rådet som led i den 

nødvendige tilpasning af traktaterne; er 

besluttet på at fremsætte forslag herom på 

det næste konvent, der indkaldes i 

henhold til artikel 48, stk. 3, i TEU; 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 A7-0041/14 

Ændringsforslag  14 

John Stuart Agnew 

for EFD-Gruppen 

 

Betænkning A7-0041/2013 

Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri 

Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 

2012/2309(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. pålægger sin formand at sende denne 

beslutning og det medfølgende forslag til 

Det Europæiske Råds afgørelse sammen 

med ovennævnte betænkning fra Udvalget 

om Konstitutionelle Anliggender til Det 

Europæiske Råd, Republikken Kroatiens 

regering og parlament og, til orientering, 

til Kommissionen og til medlemsstaternes 

regeringer og parlamenter. 

udgår 

Or. en 

 

 


