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Punkt M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at de europæiske 

politiske partier bedst er i stand til at 

"bidrage til at skabe en europæisk politisk 

bevidsthed", og at de derfor bør spille en 

større rolle i valgkampen forud for valget 

til Europa-Parlamentet for at øge deres 

synlighed og vise forbindelsen mellem en 

stemme på et bestemt nationalt parti og 

indvirkningen heraf på størrelsen af en 

europæisk politisk gruppe i Parlamentet; 

M. der henviser til, at de europæiske 

politiske partier knap nok er genkendelige 

for vælgerne og derfor ikke i tilstrækkelig 

grad regnes for at "bidrage til at skabe en 

europæisk politisk bevidsthed", og at de 

derfor ikke legitimt kan spille en større 

rolle i valgkampen forud for valget til 

Europa-Parlamentet. 

Or. en 
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Punkt U 

 

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
14

 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 Europa-Parlamentet, 

da det udøvede sin ret til at vælge 

formanden for Europa-Kommissionen, 

misbrugte Lissabontraktaten, selv om den 

var ratificeret; der henviser til, at 

valgdeltagelsen i 2014 var den hidtil 

laveste, og understreger den manglende 

legitimitet i proceduren for indstilling og 

udvælgelse af Kommissionens formand; 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. foreslår, at de europæiske politiske 

partiers synlighed øges ved at placere deres 

navne og logoer på stemmesedlerne, og 

anbefaler, at det samme også bør fremgå 

af kampagner i TV og radio, plakater og 

andet materiale, der anvendes i europæiske 

valgkampagner, navnlig de nationale 

partiers programerklæringer, idet disse 

foranstaltninger vil gøre valget til 

Europa-Parlamentet mere gennemsigtigt 

og forbedre den demokratiske måde, 

hvorpå valget afholdes, og borgerne klart 

vil kunne forbinde deres stemme med den 

indvirkning, den har på den politiske 

indflydelse fra europæiske politiske 

partier og deres evne til at danne politiske 

grupper i Parlamentet; 

2. anerkender nationale politiske partiers 

ret til at placere europæiske politiske 

partiers navne og logoer på plakater og 

andet materiale, der anvendes i europæiske 

valgkampagner; 

Or. en 

 

 


