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Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at Europa-

Parlamentet i sit forslag af 11. november 

2015 til Rådets afgørelse om ændring af 

akten om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet 

redegjorde for sin holdning til oprettelsen 

af en fælles valgkreds, hvor listerne ledes 

af hver politiske families kandidat til 

posten som formand for Kommissionen; 

G. der henviser til, at Europa-

Parlamentet i sit forslag af 11. november 

2015 til Rådets afgørelse om ændring af 

akten om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet 

redegjorde for sin holdning til oprettelsen 

af en fælles valgkreds; der henviser til, at 

for at sikre legitimiteten bør Europa-

Parlamentet dog kun have valgte 

medlemmer, som repræsenterer borgerne 

i medlemsstaterne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at adskillige 

medlemsstater for nylig har givet udtryk 

for støtte til oprettelsen af en fælles 

valgkreds fra og med valget til Europa-

Parlamentet i 2019; der henviser til, at en 

forudsætning for oprettelsen af en fælles 

valgkreds er en ændring af akten om 

almindelige direkte valg af medlemmerne 

af Europa-Parlamentet, som bør vedtages 

senest et år før valget til Europa-

Parlamentet som fastsat i 

Venedigkommissionens kodeks for god 

praksis i forbindelse med valgspørgsmål. 

H. der henviser til, at adskillige 

medlemsstater for nylig har givet udtryk 

for bekymring over oprettelsen af en fælles 

valgkreds; der henviser til 

Visegradgruppens erklæring af 26. januar 

2018 om Europas fremtid godtgjorde, at 

der ikke er mandat til at oprette en fælles 

valgkreds på tværs af medlemsstaterne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning H 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at adskillige 

medlemsstater for nylig har givet udtryk 

for støtte til oprettelsen af en fælles 

valgkreds fra og med valget til Europa-

Parlamentet i 2019; der henviser til, at en 

forudsætning for oprettelsen af en fælles 

valgkreds er en ændring af akten om 

almindelige direkte valg af medlemmerne 

af Europa-Parlamentet, som bør vedtages 

senest et år før valget til Europa-

Parlamentet som fastsat i 

Venedigkommissionens kodeks for god 

praksis i forbindelse med valgspørgsmål. 

H. der henviser til, at adskillige 

medlemsstater ikke kan godkende 

oprettelsen af en fælles valgkreds; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at indførelsen af en 

sådan valgkreds vil styrke begrebet 

europæisk medborgerskab og styrke den 

europæiske karakter af valget til Europa-

Parlamentet; 

I. der henviser til, at indførelsen af en 

sådan valgkreds ikke engang findes i 

føderale stater rundt omkring i verden, vil 

give anledning til alvorlige bekymringer 

med hensyn til legitimiteten og 

ansvarligheden af medlemmer valgt på 

transnationale lister uden en fælles 

europæisk demos, adskilt fra nationer, vil 

kunne styrke opfattelsen af et EU-elitært 

selvsuppleringsprincip, og vil få borgerne 
til at føle endnu større afstand til og 

mistillid over for EU; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning J 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at ikke kun lister, 

der er indgivet af etablerede europæiske 

politiske partier, bør kunne accepteres 

som tværnationale lister til valget til 

Europa-Parlamentet i den fælles 

valgkreds, men også lister indgivet af 

nationale politiske partier eller 

bevægelser, der ikke er tilknyttet et 

europæisk politisk parti, og som opfylder 

de på forhånd fastlagte europæiske 

kriterier; 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. understreger, at pladser, der bliver 

ledige som følge af Det Forenede 

Kongeriges  udtræden af Den Europæiske 

Union, vil lette vedtagelsen af en ny 

fordeling af pladserne i Europa-

Parlamentet, hvorved princippet om 

degressiv proportionalitet gennemføres; 

understreger endvidere, at den nye 

foreslåede fordeling ville give mulighed for 

at mindske Parlamentets størrelse; 

bemærker, at kun en brøkdel af de 

pladser, som Det Forenede Kongerige har 

afgivet, er tilstrækkelig til at sikre, at der 

ikke sker et tab af pladser for nogen 

medlemsstat, og gør det muligt at afsætte 

et betydeligt antal pladser til den fælles 

valgkreds; 

7. understreger, at pladser, der bliver 

ledige som følge af Det Forenede 

Kongeriges udtræden af Den Europæiske 

Union, vil lette vedtagelsen af en ny 

fordeling af pladserne i Europa-

Parlamentet, hvorved princippet om 

degressiv proportionalitet gennemføres; 

understreger endvidere, at den nye 

foreslåede fordeling ville give mulighed for 

at mindske Parlamentets størrelse; 

Or. en 
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Punkt 8 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. understreger, at en reduktion af 

Parlamentets størrelse ville frigøre et antal 

pladser til eventuelle fremtidige udvidelser 

af Den Europæiske Union og medlemmer 

valgt på tværnationale lister i en fælles 

valgkreds; 

8. understreger, at en reduktion af 

Parlamentets størrelse ville frigøre et antal 

pladser til eventuelle fremtidige udvidelser 

af Den Europæiske Union; 

Or. en 
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Punkt 13 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. understreger, at den af Europa-

Parlamentet foreslåede revision af akten 

om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet 

skaber retsgrundlaget for oprettelsen af en 

fælles valgkreds; 

13. understreger, at den af Europa-

Parlamentet foreslåede revision af akten 

om almindelige direkte valg af 

medlemmerne af Europa-Parlamentet skal 

afstå sig fra at skabe retsgrundlaget for 

oprettelsen af en fælles valgkreds, da de 

politiske betingelser ikke er opfyldte; 

Or. en 

 


