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NL In verscheidenheid verenigd NL 

1.2.2018 A8-0007/30 

Amendement  30 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-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; 

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; 

overwegende dat het Europees Parlement 

echter, om zijn legitimiteit te verzekeren, 

enkel mag bestaan uit verkozen leden die 

de burgers van de lidstaten 

vertegenwoordigen; 

Or. en 
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NL In verscheidenheid verenigd NL 

1.2.2018 A8-0007/31 

Amendement  31 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat diverse lidstaten 

onlangs hebben uitgesproken voorstander 

te zijn van de vorming van een 

gemeenschappelijk kiesdistrict vanaf de 

Europese verkiezingen in 2019; 

overwegende dat de vorming van een 

gemeenschappelijk kiesdistrict uitsluitend 

mogelijk is na wijziging van de Akte 

betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees 

Parlement door middel van rechtstreekse 

algemene verkiezingen, waarbij een 

dergelijke wijziging op grond van de 

Verkiezingsgedragscode (Code of Good 

Practice in Electoral Matters) van de 

Commissie van Venetië ten minste een 

jaar voor de Europese verkiezingen moet 

worden aangenomen; 

H. overwegende dat diverse lidstaten 

onlangs hebben uitgesproken bezorgd te 

zijn over de vorming van een 

gemeenschappelijk kiesdistrict; 

overwegende dat de verklaring over de 

toekomst van Europa, die de landen van 

de Visegrad-groep op 26 januari 2018 

gedaan hebben, aantoont dat er geen 

mandaat is voor de vorming van een 

gemeenschappelijk kiesdistrict in de 

lidstaten; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/32 

Amendement  32 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Samenstelling van het Europees Parlement 

2017/2054(INL) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat diverse lidstaten 

onlangs hebben uitgesproken voorstander 

te zijn van de vorming van een 

gemeenschappelijk kiesdistrict vanaf de 

Europese verkiezingen in 2019; 

overwegende dat de vorming van een 

gemeenschappelijk kiesdistrict uitsluitend 

mogelijk is na wijziging van de Akte 

betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees 

Parlement door middel van rechtstreekse 

algemene verkiezingen, waarbij een 

dergelijke wijziging op grond van de 

Verkiezingsgedragscode (Code of Good 

Practice in Electoral Matters) van de 

Commissie van Venetië ten minste een 

jaar voor de Europese verkiezingen moet 

worden aangenomen; 

H. overwegende dat diverse lidstaten 

geen goedkeuring hechten aan de 

vorming van een gemeenschappelijk 

kiesdistrict; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/33 

Amendement  33 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-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; 

I. overwegende dat de invoering van 

een dergelijk kiesdistrict zelfs niet bestaat 

in federale staten wereldwijd, en 

aanleiding zou geven tot ernstige 

bezorgdheid over de legitimiteit en 

verantwoordingsplicht van de leden die 

via dergelijke transnationale lijsten 

verkozen worden, terwijl er geen sprake is 

van een Europese demos die losstaat van 

de naties; overwegende dat dit de 

perceptie van een coöptatieprincipe van de 

EU-elite kracht zou bijzetten, waardoor de 

kloof met de burger en het wantrouwen 

alleen maar groter zullen worden; 

Or. en 



 

AM\1144836NL.docx  PE614.378v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

1.2.2018 A8-0007/34 

Amendement  34 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-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 A8-0007/35 

Amendement  35 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-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; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/36 

Amendement  36 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-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 A8-0007/37 

Amendement  37 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-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; 

13. benadrukt dat de herziening van de 

Akte betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees 

Parlement door middel van rechtstreekse 

algemene verkiezingen geen rechtsgrond 

zal bieden voor de vorming van een 

gemeenschappelijk kiesdistrict, aangezien 

niet aan de politieke voorwaarden is 

voldaan; 

Or. en 

 


