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NL In verscheidenheid verenigd NL 

1.2.2018 A8-0007/19 

Amendement  19 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat het Europees 

Parlement in zijn voorstel van 

11 november 2015 voor een besluit van de 

Raad tot vaststelling van de bepalingen tot 

wijziging van de Akte betreffende de 

verkiezing van de vertegenwoordigers in 

het Europees Parlement door middel van 

rechtstreekse algemene verkiezingen zijn 

standpunt uiteenzet over de vorming van 

een gemeenschappelijk kiesdistrict 

waarvan de kieslijsten worden aangevoerd 

door de kandidaat-Commissievoorzitter 

van elke politieke familie; 

Schrappen 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/20 

Amendement  20 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat de invoering van 

een dergelijk kiesdistrict het begrip 

burgerschap van de Unie kracht zou 

bijzetten en het Europese karakter van de 

verkiezingen voor het Europees 

Parlement zou versterken; 

Schrappen 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/21 

Amendement  21 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat in een 

gemeenschappelijk kiesdistrict niet alleen 

door Europese politieke partijen 

ingediende lijsten toegelaten zouden 

moeten worden als transnationale lijsten 

voor de Europese verkiezingen, maar ook 

door niet met een Europese politieke 

partij verbonden nationale politieke 

partijen of bewegingen ingediende lijsten, 

mits deze partijen of bewegingen voldoen 

aan vooraf vastgestelde Europese criteria; 

Schrappen 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/22 

Amendement  22 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat het feit dat er bij de 

terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 

uit de Europese Unie zetels zullen 

vrijkomen, de vaststelling van een nieuwe 

zetelverdeling in het Parlement zal 

vergemakkelijken, waarbij het beginsel van 

degressieve evenredigheid zal worden 

toegepast; benadrukt dat het Parlement bij 

de voorgestelde nieuwe verdeling in 

omvang zal afnemen; merkt op dat slechts 

een klein deel van de vrijkomende zetels 

van het Verenigd Koninkrijk gebruikt hoeft 

te worden om ervoor te zorgen dat geen 

enkele lidstaat zetels verliest, waarbij er 

voldoende zetels beschikbaar blijven voor 

het gemeenschappelijk kiesdistrict; 

7. benadrukt dat het feit dat er bij de 

terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 

uit de Europese Unie zetels zullen 

vrijkomen, de vaststelling van een nieuwe 

zetelverdeling in het Parlement zal 

vergemakkelijken, waarbij het beginsel van 

degressieve evenredigheid zal worden 

toegepast; benadrukt dat het Parlement bij 

de voorgestelde nieuwe verdeling in 

omvang zal afnemen; merkt op dat slechts 

een klein deel van de vrijkomende zetels 

van het Verenigd Koninkrijk gebruikt hoeft 

te worden om ervoor te zorgen dat geen 

enkele lidstaat zetels verliest; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/23 

Amendement  23 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. benadrukt dat een afname van de 

omvang van het Parlement ruimte biedt 

voor eventuele toekomstige uitbreidingen 

van de Europese Unie en voor leden van 

transnationale lijsten die verkozen worden 

via een gemeenschappelijk kiesdistrict; 

8. benadrukt dat een afname van de 

omvang van het Parlement ruimte biedt 

voor eventuele toekomstige uitbreidingen 

van de Europese Unie; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/24 

Amendement  24 

György Schöpflin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. benadrukt dat de herziening van 

de Akte betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees 

Parlement door middel van rechtstreekse 

algemene verkiezingen de rechtsgrond zal 

bieden voor de vorming van een 

gemeenschappelijk kiesdistrict; 

Schrappen 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/25 

Amendement  25 

Rainer Wieland 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van oordeel dat de voorgestelde 

verdeling op basis van de beginselen van 

de Verdragen een solide basis vormt voor 

een methode voor de vaststelling van de 

zetelverdeling in de toekomst, waarbij de 

criteria van artikel 14 VEU, met name het 

beginsel van degressieve evenredigheid, 

geëerbiedigd worden, en die eerlijk, 

transparant, objectief, in overeenstemming 

met de meest recente demografische 

ontwikkelingen, alsmede begrijpelijk is 

voor de Europese burgers; 

14. is van oordeel dat de voorgestelde 

verdeling op basis van de beginselen van 

de Verdragen een solide basis vormt voor 

een methode voor de vaststelling van de 

zetelverdeling in de toekomst, waarbij de 

criteria van artikel 14 VEU, met name het 

beginsel van degressieve evenredigheid, 

geëerbiedigd worden, en die eerlijk, 

transparant, objectief, in overeenstemming 

met de meest recente demografische 

ontwikkelingen, alsmede begrijpelijk is 

voor de Europese burgers; benadrukt dat 

de lidstaten bij toekomstige 

zetelverdelingen wel degelijk zetels 

kunnen verliezen, omdat een eerlijke 

zetelverdeling ook wijzigingen in de 

bevolking van de lidstaten moet 

weerspiegelen; 

Or. en 

 


