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Forslag til beslutning 

Punkt E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til den støt faldende 

valgdeltagelse i valg til Europa-

Parlamentet, navnlig blandt de yngste 

vælgere, og til, at vælgernes manglende 

interesse for EU-anliggender udgør en 

trussel mod Europas fremtid, og der 

henviser til, at der derfor er behov for 

idéer, der vil bidrage til at genoplive det 

europæiske demokrati; 

E. der henviser til den støt faldende 

valgdeltagelse i valg til Europa-

Parlamentet, navnlig blandt de yngste 

vælgere, og til, at vælgernes manglende 

interesse for EU-anliggender er en direkte 

konsekvens af det store demokratiske 

underskud, som EU er blevet udformet til 

at bygge på, og der henviser til, at der 

derfor mindst er behov for 

gennemgribende reformer af traktaterne, 
der vil bidrage til at genoplive den 

demokratiske kontrol over EU-

institutionerne og give suveræniteten 

tilbage til de europæiske nationer, 

regioner og befolkninger; 

Or. en 



 

AM\1076589DA.doc  PE570.911v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0286/37 

Ændringsforslag  37 

Gerolf Annemans 

for NFE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at valg til Europa-

Parlamentet på trods af disse reformer for 

det meste stadig er reguleret ved national 

lovgivning, at valgkampagnerne stadig er 

nationale, og at europæiske politiske 

partier ikke i tilstrækkelig grad kan 

opfylde deres forfatningsmæssige mandat 

og "bidrage til at skabe en europæisk 

politisk bevidsthed og til at udtrykke 

unionsborgernes vilje" som omhandlet i 

artikel 10, stk. 4, TEU; 

L. der henviser til, at valg til Europa-

Parlamentet skal reguleres ved national 

lovgivning; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

U. der henviser til, at der med 

Lissabontraktaten er indført en ny 

forfatningsorden, idet Parlamentet fik ret til 

at vælge formanden for Kommissionen i 

stedet for blot at give sit samtykke; der 

henviser til, at valget i 2014 udgør en vigtig 

præcedens i denne henseende og har vist, 

at indstilling af hovedkandidater øger 

borgernes interesse for valg til Europa-

Parlamentet; 

U. der henviser til, at der med 

Lissabontraktaten er indført en ny 

forfatningsorden, idet Parlamentet fik ret til 

at vælge formanden for Kommissionen i 

stedet for blot at give sit samtykke; der 

henviser til, at valget i 2014 udgør en 

præcedens i denne henseende og har vist, 

at indstilling af hovedkandidater ikke øger 

borgernes interesse for valg til Europa-

Parlamentet, hvilket udfaldet af valget 

viser; 

__________________ __________________ 

artikel 17, stk. 7, i TEU. artikel 17, stk. 7, i TEU. 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

V. der henviser til, at indstillingen af 

hovedkandidater til posten som formand 

for Kommissionen skaber en forbindelse 

mellem afgivne stemmer på nationalt 

niveau og den europæiske kontekst og 

giver EU-borgerne mulighed for at træffe 

informerede valg mellem alternative 

politiske programmer; der henviser til, at 

udpegelsen af hovedkandidater gennem 

åbne og gennemsigtige procedurer styrker 

den demokratiske legitimitet og styrker 

ansvarligheden; 

V. der henviser til, at indstillingen af 

hovedkandidater til posten som formand 

for Kommissionen, hvilket er en 

fremgangsmåde, som nogle politiske 

partier fulgte ved valget til Europa-

Parlamentet i 2014, er en vilkårlig 

procedure, der ikke er omhandlet i 

traktaterne, da formanden for 

Kommissionen ikke er direkte valgt, men 

indirekte valgt af Europa-Parlamentet
1 a

; 

 __________________ 

 1a
 artikel 17, stk. 7, i TEU. 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

W. der henviser til, at proceduren for 

indstilling og udvælgelse af 

hovedkandidater til denne stilling er et 

stærkt udtryk for europæisk demokrati; 

der yderligere henviser til, at det bør være 

en integreret del af valgkampagnerne; 

W. der henviser til, at proceduren for 

indstilling og udvælgelse af 

hovedkandidater til denne stilling ikke 

tilvejebringer nogen merværdi, hvad 

angår udøvelsen af folkelig suverænitet, 

men derimod er blevet udtænkt for at 

vildlede borgerne med hensyn til deres 

effektive demokratiske kontrol over EU-

institutionerne; der derfor henviser til, at 

det bør være forbudt i valgkampagnen; 

Or. en 

 

 


