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–Valgakten fra 1976 

Artikel 9 b (nyt) 

 

 

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

  Artikel 9b 

 Hver medlemsstat udpeger én 

kontaktmyndighed ansvarlig for at 

udveksle oplysninger om vælgere med 

sine modparter i de øvrige medlemsstater. 

Denne myndighed skal senest seks uger 

før første valgdag og via ens og sikre 

elektroniske kommunikationsmidler 

videresende oplysninger om EU-borgere, 

der er statsborgere i mere end én 

medlemsstat, og EU-borgere, der ikke er 

statsborgere i den medlemsstat, hvor de er 

bosat, til sine modparter. 

 De videresendte oplysninger skal som 

minimum omfatte den berørte borgers 

efternavn og fornavn, alder, den by, hvor 

vedkommende er bosat, og datoen for 

ankomsten til den pågældende 

medlemsstat. 

Or. en 
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Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

  Artikel 3c 

 På de stemmesedler, der anvendes i 

forbindelse med valget til Europa-

Parlamentet, skal navnene og logoerne på 

de nationale partier og europæiske 

politiske partier, som de er tilknyttet, være 

lige synlige, hvis det tilknyttede nationale 

partier anmoder om det. 

 Medlemsstaterne skal fremme og lette 

tilvejebringelsen af sådanne tilknytninger 

i tv- og radiokampagner og i andet 

valgkampagnemateriale. 

Valgkampagnematerialet skal desuden 

indeholde en henvisning til 

programerklæringen for det europæiske 

politiske parti, som det nationale parti 

eventuelt er tilknyttet. 

 Reglerne om at sende valgmateriale pr. 

post til vælgere i forbindelse med valget til 

Europa-Parlamentet skal være de samme 

som dem, der gælder for nationale, 

regionale og lokale valg. 

Or. en 
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 Artikel 3d 

  Listen over kandidater til valget til 

Europa-Parlamentet skal sikre ligestilling 

mellem kvinder og mænd. Dette skal i alle 

medlemsstater sikres gennem lukkede 

lister eller andre ækvivalente metoder fra 

og med valget til Europa-Parlamentet i 

2024.  

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

henstiller som et fremtidigt skridt til 

medlemsstaterne, at de bør overveje, 

hvordan de kan harmonisere 

minimumsalderen for vælgere til 16 år for 

yderligere at styrke den valgmæssige 

ligestilling blandt unionsborgere; 

udgår 

Or. en 

 

 


