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Ændringsforslag  55 

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 

Bilag 

Valgakten fra 1976 

Artikel 9 

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

Ved valg af medlemmer til Europa-

Parlamentet kan ingen vælger afgive mere 

end én stemme.  

Ved valg af medlemmer til Europa-

Parlamentet kan ingen vælger afgive mere 

end én stemme, jf. dog artikel 2a, stk. 5. 

Or. en 
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Ændringsforslag  56 

Josep-Maria Terricabras 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Reform af valgloven i EU 

(2015/2035(INI)) 

Forslag til beslutning 

Bilag 

Valgakten fra 1976 

Artikel 13 

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

1. Et mandat bliver ledigt, når et Europa-

Parlaments-medlemsmandat udløber som 

følge af, at medlemmet fratræder, afgår ved 

døden eller fortaber sit mandat. 

Et mandat bliver ledigt, når et Europa-

Parlaments-medlemsmandat udløber som 

følge af, at medlemmet fratræder, afgår ved 

døden eller fortaber sit mandat. 

2. Med forbehold af de øvrige 

bestemmelser i denne akt fastlægger hver 

medlemsstat de nærmere procedurer med 

henblik på, at et mandat, som måtte blive 

ledigt i løbet af den i artikel 5 omhandlede 

femårige periode, besættes for resten af 

denne periode. 

 

3. Når det efter en medlemsstats 

lovgivning udtrykkeligt fastsættes, at et 

medlem af Europa-Parlamentet fortaber 

sit mandat, udløber medlemmets mandat i 

medfør af denne lovgivnings 

bestemmelser.   De kompetente nationale 

myndigheder underretter Europa-

Parlamentet herom. 

 

4. Når et mandat bliver ledigt som følge af 

fratræden eller dødsfald, underretter 

Europa-Parlamentets formand omgående 

den pågældende medlemsstats kompetente 

myndigheder herom. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  57 

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 

Bilag 

Valgakten fra 1976 

Artikel 13 a (nyt)  

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

 Artikel 13a 

 1. For medlemmer, der er valgt i 

medlemsstaternes valgkredse, og med 

forbehold af de øvrige bestemmelser i 

denne akt fastlægger hver medlemsstat de 

nærmere procedurer med henblik på, at et 

mandat, som måtte blive ledigt i løbet af 

den i artikel 5 omhandlede femårige 

periode, besættes for resten af denne 

periode. 

 2. Når det i en medlemsstats lovgivning 

udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af 

Europa-Parlamentet, der er valgt i en 

valgkreds i den pågældende medlemsstat, 

fortaber sit mandat, udløber medlemmets 

mandat i medfør af denne lovgivnings 

bestemmelser. De kompetente nationale 

myndigheder underretter Europa-

Parlamentet herom. 

 3. Når et mandat tilhørende et medlem, 

der er valgt i en medlemsstats valgkreds, 

bliver ledigt som følge af fratræden eller 

dødsfald, underretter Europa-

Parlamentets formand omgående den 

pågældende medlemsstats kompetente 

myndigheder herom. 

Or. en 
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Ændringsforslag  58 

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 

Bilag 

Valgakten fra 1976 

Artikel 13 b (nyt)  

 

Valgakten fra 1976 Ændringsforslag 

 Artikel 13b 

 1. For medlemmer af Europa-

Parlamentet, der er valgt i EU-

valgkredsen, og med forbehold af de 

øvrige bestemmelser i denne akt fastsættes 

der nærmere procedurer med henblik på 

besættelse af et mandat, som måtte blive 

ledigt, i resten af den i artikel 5 

omhandlede femårige periode i 

overensstemmelse med den i artikel 14 

fastsatte procedure. 

 2. Når det i Unionens lovgivning 

udtrykkeligt fastsættes, at et medlem af 

Europa-Parlamentet, der er valgt på EU-

listen, fortaber sit mandat, udløber 

medlemmets mandat i henhold til denne 

lovgivnings bestemmelser. 

Valgmyndigheden underretter Europa-

Parlamentet herom. 

 3. Når et mandat tilhørende et medlem, 

der er valgt i EU-valgkredsen, bliver ledigt 

som følge af fratræden eller dødsfald, 

underretter Europa-Parlamentets 

formand omgående valgmyndigheden 

herom. 

Or. en 

 

 


