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21.10.2015 A8-0286/45 

Ændringsforslag  45 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 6a. foreslår, at 25 medlemmer af Europa-

Parlamentet bør vælges i  en valgkreds 

bestående af hele Den Europæiske 

Unions område med udgangspunkt i, at 

fælleseuropæiske lister vil blive 

sammensat af kandidater fra mindst en 

tredjedel af medlemsstaterne, at højst 25 

% af kandidaterne på hver liste vil være 

bosiddende i den samme medlemsstat, og 

at hver gruppe af fem kandidater vil blive 

sammensat af statsborgere fra fem 

forskellige medlemsstater; foreslår 

endvidere, at hver vælger får mulighed for 

at stemme på en EU-liste foruden sin 

stemme på den nationale eller regionale 

liste, og at vundne mandater vil blive 

fordelt uden en spærregrænse efter 

Sainte-Laguë-metoden; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Ændringsforslag  46 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. beslutter at fastsætte en fælles frist for 

de europæiske politiske partier til at 

indstille hovedkandidater tolv uger forud 

for valget til Europa-Parlamentet, således 

at deres valgprogrammer kan forelægges, 

politiske debatter mellem kandidaterne 

kan afholdes, og valgkampagner i hele 

EU kan iværksættes; mener, at processen 

med indstilling af hovedkandidater udgør 

et vigtigt aspekt af valgkampagnerne på 

grund af den implicitte sammenkædning 

mellem resultaterne af valget til Europa-

Parlamentet og valget af Kommissionens 

formand som fastlagt i Lissabontraktaten; 

9. foreslår, at udelukkende europæiske 

politiske partier og europæiske kandidater, 

der har registeret en tværnational liste til 

EU-valgkredsen, må indstille en kandidat 

til posten som formand for 

Kommissionen; foreslår endvidere, at 

disse kandidater placeres øverst på den 

tilsvarende liste; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Ændringsforslag  47 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. påpeger den implicitte 

sammenkædning mellem resultaterne af 

valget til Europa-Parlamentet og valget af 

formanden for Kommissionen som 

fastlagt i Lissabontraktaten; foreslår i 

overensstemmelse hermed, at det nyvalgte 

Europa-Parlament gennem en afstemning 

på plenarmødet bør give udtryk for sin 

præference blandt kandidaterne til posten 

som formand for Kommissionen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Ændringsforslag  48 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9b. foreslår, at hver vælger får mulighed 

for at afgive én stemme på EU-listen og 

én yderligere stemme på den nationale 

eller regionale liste; 

Or. en 



 

AM\1076649DA.doc  PE570.911v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0286/49 

Ændringsforslag  49 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. finder det ønskeligt at oprette en 

europæisk valgmyndighed, der kan få til 

opgave at samle oplysningerne om valget 

til Europa-Parlamentet centralt, føre tilsyn 

med afholdelsen af valget og lette 

udvekslingen af oplysninger mellem 

medlemsstaterne; 

22. finder det ønskeligt at oprette en 

europæisk valgmyndighed, der kan få til 

opgave at samle oplysningerne om valget 

til Europa-Parlamentet centralt, føre tilsyn 

med afholdelsen af valget, lette 

udvekslingen af oplysninger mellem 

medlemsstaterne og prøve valget af 

medlemmer valgt på den 

fælleseuropæiske liste; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Ændringsforslag  50 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

BilagValgakten fra 1976 

Artikel 2 a (nyt) 

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 1. Der skal ydermere oprettes én fælles 

valgkreds, der omfatter hele Unionens 

område. Denne valgkreds repræsenteres 

af 25 medlemmer.   

 2. Europa-Parlamentet og Rådet opretter 

efter den almindelige 

lovgivningsprocedure en europæisk 

valgmyndighed, der skal forestå 

afviklingen af og kontrollen med 

valghandlingen i EU-valgkredsen. 

 3. Tværnationale lister over kandidater 

ved valget i EU-valgkredsen skal 

registreres hos EU-valgmyndigheden 

mindst tolv uger før begyndelsen af valget 

til Europa-Parlamentet. 

 4. Uden at det berører artikel 3d, 

godkendes listerne kun, såfremt: 

 - de består af kandidater, der er 

bosiddende i mindst en tredjedel af 

medlemsstaterne, og 

- højst 25 % af disse kandidater er 

bosiddende i den samme medlemsstat, 

- hver gruppe på fem kandidater er 

sammensat af statsborgere fra fem 

forskellige medlemsstater. 
  

5. Hver vælger har to stemmer, hvoraf én 
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kan anvendes til at stemme på et medlem i 

medlemsstaten, og den anden stemme, der 

er en supplerende stemme, kan afgives på 

EU-listen. Mandaterne tildeles fra de 

europæiske lister i overensstemmelse med 

Sainte-Laguë-metoden. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Ændringsforslag  51 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

BilagValgakten fra 1976 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

 1a. Der er ingen spærregrænse for 

tildelingen af pladser fra EU-valgkredsen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Ændringsforslag  52 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

BilagValgakten fra 1976 

Artikel 3 b (nyt) 

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

 Artikel 3b 

 1. Udelukkende europæiske politiske 

partier og europæiske kandidater, der har 

registeret en tværnational liste til EU-

valgkredsen, må indstille en kandidat til 

posten som formand for Kommissionen. 

 2. Disse kandidater placeres øverst på den 

tilsvarende tværnationale liste.  

 3. Det nyvalgte Europa-Parlament giver 

gennem en afstemning på plenarmødet 

udtryk for sin præference blandt 

kandidaterne til posten som formand for 

Kommissionen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Ændringsforslag  53 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

BilagValgakten fra 1976 

Artikel 7 - stk. 3 

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

3. Hver medlemsstat kan desuden i 

overensstemmelse med artikel 8 udvide 

bestemmelserne for, hvilke hverv der er 

uforenelige på nationalt plan. 

3. Hver medlemsstat kan desuden i 

overensstemmelse med artikel 8 udvide 

bestemmelserne for, hvilke hverv der er 

uforenelige på nationalt plan, for så vidt 

angår medlemmer, der er valgt i en af 

dens kredse. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Ændringsforslag  54 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

2015/2035(INL) 

Forslag til beslutning 

BilagValgakten fra 1976 

Artikel 7 - stk. 4 

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

4. Medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

på hvilke stk.1, 2 og 3 finder anvendelse i 

løbet af den i artikel 5 omhandlede 

femårige periode, udskiftes i 

overensstemmelse med artikel 13. 

4. Medlemmerne af Europa-Parlamentet, 

på hvilke stk.1 og 3 finder anvendelse i 

løbet af den i artikel 5 omhandlede 

femårige periode, udskiftes i 

overensstemmelse med artikel 13a eller 

artikel 13b. 

Or. en 

 

 


