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31.1.2018 A8-0007/26 

Alteração  26 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – considerando 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

(3) A base jurídica adequada para a 

criação de um círculo eleitoral comum 

para todo o território da União deve ser 

constituída pela decisão do Conselho que 

aprova as disposições que alteram o Ato 

relativo à eleição dos representantes ao 

Parlamento Europeu por sufrágio 

universal direto, que especifica, em 

conformidade com o artigo 223.º, n.º 1, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, as condições para a criação de 

um círculo eleitoral comum; 

Suprimido 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/27 

Alteração  27 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – artigo 4 – parágrafo 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

Após a entrada em vigor da base jurídica 

adequada para as listas transnacionais, 

será constituído um círculo eleitoral 

comum para todo o território da União. 

As condições relativas à criação desse 

círculo eleitoral comum são estabelecidas 

na decisão do Conselho que aprova as 

disposições que alteram o Ato relativo à 

eleição dos representantes ao Parlamento 

Europeu por sufrágio universal direto. 

Suprimido 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/28 

Alteração  28 

György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – artigo 4 – parágrafo 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

No entanto, no caso de o Reino Unido 

continuar a ser Estado-Membro da União 

no início da legislatura de 2019-2024, e se 

houver representantes no Parlamento 

Europeu eleitos pelas listas 

transnacionais, esses representantes só 

tomarão posse assim que a saída do Reino 

Unido da União Europeia produzir efeitos 

jurídicos. 

Suprimido 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/29 

Alteração  29 

Danuta Maria Hübner 

em nome do Grupo PPE 

Pedro Silva Pereira 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composição do Parlamento Europeu 

2017/2054(INL) 

Proposta de resolução 

Anexo – artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

Os representantes ao Parlamento Europeu 

que ocuparem os lugares suplementares 

resultantes da diferença entre o número de 

lugares atribuídos a um determinado 

Estado-Membro no primeiro e segundo 

parágrafos do presente número tomam 

posse no Parlamento simultaneamente. 

Todos os representantes ao Parlamento 

Europeu que ocuparem os lugares 

suplementares resultantes da diferença 

entre o número de lugares atribuídos no 

primeiro e segundo parágrafos do presente 

número tomam posse no Parlamento 

simultaneamente. 

Or. en 

 

 


