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Amendement 1
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Akte betreffende de verkiezing 
van de vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen, 
gehecht aan het besluit van de Raad van 
20 september 1976, zoals gewijzigd (de 
verkiezingsakte van 1976)1, met name 
artikel 14,

Or. en

Amendement 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat er geen duidelijke 
regels bestaan over de manier waarop de 
zetels van het Europees Parlement 
verdeeld worden als er een nieuwe lidstaat 
tot de EU toetreedt en overwegende dat er 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat de EU naar verwachting nog 
verder zal uitbreiden en dat dit opnieuw 
vragen zal opwerpen ten aanzien van de 
vertegenwoordiging van de verschillende 
lidstaten in het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie;

Or. en

                                               
1 Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1) van de Raad, zoals gewijzigd bij 
Besluit 93/81/Euratom, EGKS, EEG van de Raad (PB L 33 van 9.2.1993, blz. 15) en Besluit 2002/772/EG, 
Euratom van de Raad (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).
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Amendement 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de huidige 
zetelverdeling in het Europees parlement 
niet proportioneel is en dus strijdig is met 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, alsook overwegende dat de 
besprekingen over de vertegenwoordiging 
van de lidstaten niet gescheiden kunnen 
worden van die over de 
vertegenwoordiging in de Raad van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de demografische 
veranderingen die zich sinds de laatste 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement hebben voorgedaan, in 
aanmerking moeten worden genomen;

Schrappen

Or. en

Amendment 5
Zbigniew Ziobro
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendment

C. overwegende dat de demografische 
veranderingen die zich sinds de laatste 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement hebben voorgedaan, in 
aanmerking moeten worden genomen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 6
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de demografische 
veranderingen die zich sinds de laatste 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
hebben voorgedaan, in aanmerking 
moeten worden genomen;

C. overwegende dat rekening moet worden 
gehouden met de demografische 
veranderingen die zich sinds de laatste 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
hebben voorgedaan alsook met de migratie 
van EU- en niet-EU-burgers sinds die tijd;

Or. en

Amendement 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de problematiek 
van een ware proportionele 
vertegenwoordiging in het Europees 
Parlement en de Raad uitsluitend tot een 
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bevredigend eind kan worden gebracht 
met behulp van wijzigingen aan het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
dat er een tijdelijke regeling getroffen 
moet worden voor de periode tot aan het 
moment dat een dergelijke 
Verdragswijziging een feit is;

Or. en

Amendement 8
Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het aantal zetels 
zoveel mogelijk moet overeenkomen met 
het aantal in het Cambridgecompromis1

vastgestelde aantal en dat radicale 
wijzigingen als gevolg van een strikte 
uitvoering van het compromis moeten 
worden vermeden;

Or. en

Amendement 9
Gay Mitchell

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het Verdrag 
betreffende de Europese Unie in een 
aantal gevallen voorziet in een 
eenvoudigere procedure voor het wijzigen 
van het Verdrag, te weten een 

                                               
1 Zie de nota "The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise" van beleidsafdeling C van het Europees Parlement (PE 432.760).
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intergouvernementele conferentie;

Or. en

Amendement 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er geen rekening 
moet worden gehouden met de 
demografische wijzigingen van tijdelijke 
aard die het gevolg zijn van de 
economische cycli die hebben 
plaatsgevonden in de lidstaten die, door 
trouw te blijven aan de afspraken 
krachtens de financiële EU-programma's 
voor betalingsbalanssteun en die uit 
hoofde daarvan verregaande economische 
herstructureringsmaatregelen hebben 
getroffen en vaste wisselkoersen hebben 
aangehouden, hebben bijgedragen tot de 
financiële stabiliteit en het economisch 
vertrouwen in de EU;

Or. en

Amendement 11
Gerald Häfner

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de hierbij bepleite 
wijziging van de zetelverdeling over de 
lidstaten niet arbitrair mag zijn, maar 
gebaseerd moet zijn op een rekenkundig 
beginsel dat pragmatisch moet worden 



PE504.228v01-00 8/49 AM\925604NL.doc

NL

toegepast en dat voor alle lidstaten de 
mogelijke verliezen tot maximaal één zetel 
beperkt;

Or. en

Amendement 12
Sandra Kalniete

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat inschattingen van 
de politieke haalbaarheid van de 
herverdeling van de zetels in het Europees 
Parlement niet mag leiden tot een 
significante afwijking van het 
Cambridgecompromis1;

Or. en

Amendement 13
Gerald Häfner

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het met het oog op 
een volledige legitimiteit geen goede zaak 
zou zijn indien de zetelverdeling binnen 
het Europees Parlement wordt 
overgelaten aan telkens weer nieuwe 
onderhandelingen en wetgeving na elke 
wijziging van de bevolkingsaantallen 
binnen de lidstaten, en overwegende dat 
de zetels om die reden verdeeld moeten 
worden middels een vaste regeling voor de 

                                               
1 Zie de nota "The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise" van beleidsafdeling C van het Europees Parlement (PE 432.760).
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langere termijn, in het kader waarvan er 
een nauw omschreven rekenkundige 
formule moet worden gehanteerd, die een 
duidelijk, transparant verband aanbrengt 
tussen de bevolking van elke individuele 
lidstaat en het aantal zetels in het 
Europees Parlement waar deze recht op 
heeft, dit alles onder volledige naleving 
van de vereisten krachtens de Verdragen;

Or. en

Amendement 14
Gerald Häfner

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de 
overeenkomst ten aanzien van de meest 
geëigende rekenkundige formule de 
vrucht moet zijn van een brede openbare 
dialoog tussen de instellingen van de 
Europese Unie, de parlementen en 
regeringen van de lidstaten en de 
Europese burgers, en overwegende dat 
een Europese Conventie overeenkomstig 
artikel 48 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie daarvoor 
het meest geëigende kader is;

Or. en

Amendement 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op het feit dat in afwachting 
van een Verdragswijziging er uitsluitend 
middels een tijdelijke verhoging van het 
aantal zetels voor de zittingsperiode 2014-
2019 een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de EU-lidstaten 
in het Europees Parlement tot stand kan 
worden gebracht;

Or. en

Amendement 16
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. legt het bijgevoegde voorstel voor 
een besluit van de Raad voor, met 
inbegrip van maatregelen ten aanzien van 
praktische regelingen voor de 
tenuitvoerlegging van de bestaande 
verkiezingsakte van 1976 ten behoeve van 
de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in mei 2014; stelt in concreto 
de volgende praktische regelingen voor:
– de kandidaten worden vastgesteld 
middels een democratisch proces en hun 
namen worden uiterlijk zes weken vóór de 
verkiezingen openbaar gemaakt;
– indien een politieke partij die aan de 
Europese verkiezingen deelneemt tot een 
Europese politieke partij behoort, of 
aangeeft zich daarbij te willen aansluiten, 
wordt de naam van die Europese politieke 
partij duidelijk (tussen haakjes) op het 
stembiljet aangegeven;
– de verkiezingen voor het Europees 
Parlement vinden plaats op de door elke 
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lidstaat vastgestelde datum en tijdstippen;
deze datum valt binnen dezelfde periode 
lopend van donderdagmorgen tot en met 
de daaropvolgende zondag uiterlijk om 
20.00 uur Midden-Europese tijd;

Or. en

Amendment 17
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendment

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel 
een systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op 
objectieve wijze de zetels onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 van het 
besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een 
aantal zetels wordt gereserveerd voor 
leden die via een transnationale lijst 
worden verkozen;

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel 
een systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op 
objectieve wijze de zetels onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 van het 
besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking;

Or. pl

Amendement 18
Paulo Rangel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel
een systeem in te voeren waarmee in de
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op 
objectieve wijze de zetels onder de lidstaten
kunnen worden herverdeeld, uitgaande 
van het in artikel 1 van het besluit 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit, rekening houdend met 
een eventuele toename van het aantal 
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking, en zonder de mogelijkheid uit te 
sluiten dat er een aantal zetels wordt 
gereserveerd voor leden die via een 
transnationale lijst worden verkozen;

3. is zich bewust van het feit dat de 
samenstelling van het Europees 
Parlement in de toekomst zal moeten 
worden aangepast, rekening houdend met 
de gevolgen van toekomstige toetredingen
van nieuwe lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking; verplicht zich ertoe
om indien noodzakelijk voldoende lang 
vóór het begin van de zittingsperiode 2019-
2024 een nieuw voorstel voor een besluit 
van de Europese Raad in te dienen met het 
doel de zetels onder de lidstaten te 
herverdelen, uitgaande van het in artikel 1 
van het besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

Or. en

Amendement 19
Gerald Häfner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-
2024 een nieuw voorstel voor een besluit
van de Europese Raad in te dienen met het 
doel een systeem in te voeren waarmee in 
de toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op
objectieve wijze de zetels onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 van het 

3. verplicht zichzelf ertoe een nieuw 
voorstel voor wijziging van de Verdragen
in te dienen middels een eenvoudige 
herzieningsprocedure en overeenkomstig 
artikel 48 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, met het doel een systeem 
in te voeren waarmee in de toekomst vóór 
elke verkiezing van het Europees 
Parlement, zo nodig, op een duurzame,
objectieve en transparante wijze de zetels 



AM\925604NL.doc 13/49 PE504.228v01-00

NL

besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van een niet-
lineaire rekenkundige formule die 
overeenstemt met de het in artikel 1 van 
het besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

Or. en

Amendement 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Voorstel voor een besluit
Paragraaf 3

Voorstel voor een besluit Amendement

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór
het begin van de zittingsperiode 2019-
2024 een nieuw voorstel voor een besluit 
van de Europese Raad in te dienen met het 
doel een systeem in te voeren waarmee in 
de toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op 
objectieve wijze de zetels onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 van het 
besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

3. verplicht zich ertoe vóór eind 2015 een 
nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel
voldoende lang vóór het begin van de 
zittingsperiode 2019-2024 een systeem in 
te voeren waarmee in de toekomst vóór 
elke verkiezing van het Europees 
Parlement op objectieve wijze de zetels 
onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
van het besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;
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Or. fr

Amendement 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 
2019-2024 een nieuw voorstel voor een 
besluit van de Europese Raad in te dienen 
met het doel een systeem in te voeren 
waarmee in de toekomst vóór elke 
verkiezing van het Europees Parlement, zo 
nodig, op objectieve wijze de zetels onder 
de lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 van het 
besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

3. verplicht zich ertoe uiterlijk eind 2015
een nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel
voldoende lang vóór het begin van de 
zittingsperiode 2019-2024 een systeem in 
te voeren waarmee in de toekomst vóór 
elke verkiezing van het Europees 
Parlement op objectieve wijze de zetels 
onder de lidstaten kunnen worden
verdeeld, uitgaande van het in artikel 1 van 
het besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

Or. de

Amendement 22
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw voorstel voor een besluit van de 

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw duurzaam en transparant
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Europese Raad in te dienen met het doel 
een systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op 
objectieve wijze de zetels onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 van het 
besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

voorstel voor een besluit van de Europese 
Raad in te dienen dat gebaseerd is op een 
rekenkundige formule met het doel een 
systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op 
objectieve wijze de zetels onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 van het 
besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel 
een systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op 
objectieve wijze de zetels onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 van het 
besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en zonder de 

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel 
een systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement de zetelverdeling aan 
de hand van de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling kan worden 
getoetst en, zo nodig, op objectieve wijze 
de zetels onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
van het besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en zonder de 
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mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

mogelijkheid uit te sluiten dat er een aantal 
zetels wordt gereserveerd voor leden die 
via een transnationale lijst worden 
verkozen;

Or. de

Amendement 24
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel 
een systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, op 
objectieve wijze de zetels onder de lidstaten 
kunnen worden herverdeeld, uitgaande van 
het in artikel 1 van het besluit vastgestelde 
beginsel van degressieve proportionaliteit, 
rekening houdend met een eventuele 
toename van het aantal lidstaten en de 
naar behoren vastgestelde demografische
ontwikkeling van hun bevolking, en zonder 
de mogelijkheid uit te sluiten dat er een 
aantal zetels wordt gereserveerd voor leden 
die via een transnationale lijst worden 
verkozen;

3. verplicht zich ertoe voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een nieuw voorstel voor een besluit van de 
Europese Raad in te dienen met het doel 
een systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke verkiezing van het 
Europees Parlement, zo nodig, de zetels 
onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
van het besluit vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit, rekening 
houdend met de naar behoren vastgestelde 
ontwikkeling van hun bevolking en de 
migratie van EU- en niet-EU-burgers, dit
zonder de mogelijkheid uit te sluiten dat er 
een aantal zetels wordt gereserveerd voor 
leden die via een transnationale lijst 
worden verkozen;

Or. en

Amendement 25
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat het vraagstuk van 
de zetelverdeling in het Europees 
Parlement uitsluitend mag worden 
beslecht in samenhang met een 
herziening van het stemstelsel in de Raad, 
rekening houdend met het feit dat het 
bestuur van de Europese Unie een 
hybride compromis is tussen het 
internationaalrechtelijke beginsel van 
gelijkheid van staten en het democratische 
beginsel van “één persoon, één stem”;
besluit om tijdens de volgende op basis 
van artikel 48, lid 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie bijeen te
roepen Conventie daartoe voorstellen in te 
dienen;

Or. en

Amendement 26
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat in lidstaten met een 
bevolking van meer dan dertig miljoen de 
kieswet voor de Europese verkiezingen 
moet voorzien in regio's als kiesdistricten,
om te zorgen voor een proportionele 
vertegenwoordiging daarvan;

Or. en

Amendement 27
Paulo Rangel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op het politieke verband tussen 
het vraagstuk van de zetelverdeling in het 
Europees Parlement en een algehele 
hervorming van de instellingen van de 
Europese Unie, in het bijzonder ten 
aanzien van het stemstelsel in de Raad, en 
benadrukt dat het van groot belang is dat 
deze hervormingen onderling coherent 
zijn en de gelijkheid van de lidstaten 
respecteert; is dan ook van mening dat 
een nieuwe regeling voor de toekenning 
van zetels in het Europees Parlement 
uitsluitend tot stand mag komen in 
samenhang met een herziening van het 
stemstelsel in de Raad;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verklaart zich bereid om in het 
kader van de noodzakelijke herziening 
van de Verdragen de kwestie van de 
zetelverdeling in het Europees Parlement 
op te lossen in de alomvattende context 
van de representativiteit, de taken, de 
samenstelling en de politieke rol van alle 
wetgevingsorganen en de adviesorganen 
van de Europese Unie;

Or. de
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Amendement 29
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Europese Raad om 
overeenkomstig Verklaring nr. 11 over 
artikel 17, lid 6 en 7 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, opgesteld 
door de Intergouvernementele 
Conferentie die het Verdrag van Lissabon 
tot stand heeft gebracht, 
onderhandelingen te openen ten behoeve 
van een gezamenlijke vaststelling van de
regeling voor de raadplegingen met het 
oog op een soepel verloop van de 
verkiezing van de voorzitter van de 
Europese Commissie, waarbij rekening 
wordt gehouden met de verkiezingen voor 
het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 30
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
en het daaraan gehechte voorstel voor een 
besluit van de Europese Raad, samen met 
voornoemd verslag van zijn Commissie 
constitutionele zaken, te doen toekomen 
aan de Europese Raad en aan de regering 
en het parlement van de Republiek Kroatië 
en, ter informatie, aan de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
en de daaraan gehechte voorstellen voor
besluiten van de Europese Raad en de 
Raad, samen met voornoemd verslag van 
zijn Commissie constitutionele zaken, te
doen toekomen aan de Europese Raad en
de Raad en aan de regering en het 
parlement van de Republiek Kroatië en, ter 
informatie, aan de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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Or. en

Amendement 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Overweging 4

Ontwerpbesluit Amendement

(4) Dit besluit dient de in artikel 14, lid 2, 
eerste alinea, van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie vastgelegde criteria in 
acht te nemen, te weten een totaal aantal 
vertegenwoordigers van de burgers van de 
Unie van maximaal zevenhonderdvijftig, 
plus de Voorzitter, waarbij de 
vertegenwoordiging degressief evenredig 
is, met een minimumdrempel van zes leden 
per lidstaat en geen enkele lidstaat met 
meer dan zesennegentig zetels,

(4) Dit besluit had de in artikel 14, lid 2, 
eerste alinea, van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie vastgelegde criteria in 
acht moeten nemen, te weten een totaal 
aantal vertegenwoordigers van de burgers 
van de Unie van maximaal 
zevenhonderdvijftig, plus de Voorzitter, 
waarbij de vertegenwoordiging degressief 
evenredig is, met een minimumdrempel 
van zes leden per lidstaat en geen enkele 
lidstaat met meer dan zesennegentig zetels,

Or. en

Amendement 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1 – inleidende formule

Ontwerpbesluit Amendement

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit
worden de volgende beginselen zoveel 
mogelijk in acht genomen:

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit
hadden de volgende beginselen zoveel 
mogelijk in acht moeten worden genomen:

Or. en
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Amendement 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1 – inleidende formule

Voorstel voor een besluit Amendement

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
worden de volgende beginselen zoveel 
mogelijk in acht genomen:

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
worden de volgende beginselen in acht 
genomen:

Or. fr

Amendement 34
Louis Michel

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1 – inleidende formule

Voorstel voor een besluit Amendement

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
worden de volgende beginselen zoveel 
mogelijk in acht genomen:

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
worden de volgende beginselen in acht 
genomen:

Or. fr

Amendement 35
Sandrine Bélier

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1 – inleidende formule
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Voorstel voor een besluit Amendement

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
worden de volgende beginselen zoveel 
mogelijk in acht genomen:

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
worden de volgende beginselen in acht 
genomen:

Or. fr

Amendement 36
Andrew Duff

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1 – streepje 1

Ontwerpbesluit Amendement

– het in het Verdrag vastgelegde 
minimum- en maximumaantal wordt ten 
volle benut om te bereiken dat de 
toewijzing van de zetels in het Europees 
Parlement zo nauw mogelijk aansluit bij 
de omvang van de bevolking van de 
verschillende lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Martina Anderson

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1 – streepje 1

Ontwerpbesluit Amendement

– het in het Verdrag vastgelegde 
minimum- en maximumaantal wordt ten 
volle benut om te bereiken dat de 
toewijzing van de zetels in het Europees 

Schrappen
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Parlement zo nauw mogelijk aansluit bij 
de omvang van de bevolking van de 
verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1

Ontwerpbesluit Amendement

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
worden de volgende beginselen zoveel 
mogelijk in acht genomen:

Bij de toepassing van het in artikel 14, 
lid 2, eerste alinea, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
worden de volgende beginselen in acht 
genomen:

– het in het Verdrag vastgelegde minimum-
en maximumaantal wordt ten volle benut 
om te bereiken dat de toewijzing van de 
zetels in het Europees Parlement zo nauw 
mogelijk aansluit bij de omvang van de 
bevolking van de verschillende lidstaten;

– bij de toewijzing van de zetels in het
Europees Parlement wordt het in het 
Verdrag vastgelegde minimum- en 
maximumaantal ten volle benut om de 
toewijzing van de zetels in het Europees 
Parlement zo nauw mogelijk te doen 
aansluiten op de omvang van de bevolking 
van de verschillende lidstaten;

– hoe groter de bevolking van een lidstaat
is, hoe meer deze lidstaat recht heeft op 
een groot aantal zetels;

– de verhouding tussen de bevolking en 
het aantal zetels van elke lidstaat vóór 
afronding op hele getallen moet variëren 
naargelang de respectieve 
bevolkingsomvang, zodat de 
afgevaardigden van een lidstaat met een 
grotere bevolking meer burgers 
vertegenwoordigen dan de afgevaardigden 
van een lidstaat met een kleinere 
bevolking en, omgekeerd, geen enkele 
lidstaat met een kleinere bevolking meer 
zetels heeft dan een lidstaat met een 
grotere bevolking.

– hoe groter de bevolking van een lidstaat 
is, hoe groter het aantal inwoners is dat 
door elk van zijn leden in het Europees 
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Parlement wordt vertegenwoordigd.

Or. en

Amendement 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

– het aantal zetels van de lidstaten die 
bijgedragen hebben aan de financiële 
stabiliteit en het economisch vertrouwen 
in de EU door uit hoofde van de 
financiële EU-programma's voor 
betalingsbalanssteun 
herstructureringsmaatregelen te treffen 
en vaste wisselkoersen aan te houden, 
wordt niet verlaagd;

Or. en

Amendement 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 1 bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

Artikel 1 bis
De toewijzing van de zetels in het 
Europees Parlement voor de 
zittingsperiode 2014-2019 aan de lidstaten 
geschiedt middels toepassing van een 
gewijzigde bevolkingsgewogen formule 
(Grimmett, Oelbermann/Pukelsheim 
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20121), waarmee behoudens de gevallen 
waarin een lidstaat meer dan 96 zetels 
krijgt toegewezen, de daling van het 
aantal zetels beperkt wordt tot één, en 
waarmee mogelijke stijgingen van het 
aantal zetels worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 41
György Schöpflin

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 2

Ontwerpbesluit Amendement

De totale bevolking van de lidstaten wordt 
door de Commissie (Eurostat) berekend op 
basis van gegevens die de lidstaten 
verstrekken volgens een methode die in 
een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad wordt vastgesteld.

De totale bevolking van de lidstaten, 
bestaande uit EU-burgers en niet-EU-
burgers, wordt door de Commissie
(Eurostat) berekend op basis van gegevens 
die de lidstaten verstrekken volgens een 
methode die in een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad wordt 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 42
Gay Mitchell, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3 – inleidende formule

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019

Het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 

                                               
1 Zie de nota "The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise" van beleidsafdeling C van het Europees Parlement (PE 432.760).
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het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

Parlement dient tussen 2014 en 2019 te 
worden vastgesteld, opdat deze vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2019-2024 
wordt toegepast, daarbij rekening 
houdend met mogelijke andere 
institutionele hervormingen die nodig 
kunnen zijn ter verbetering van de 
werking van de EU:

België 21
Bulgarije 17
Tsjechië 21
Denemarken 13
Duitsland 96
Estland 6
Ierland 11
Griekenland 21
Spanje 54
Frankrijk 74
Kroatië 11
Italië 73
Cyprus 6
Letland 8
Litouwen 11
Luxemburg 6
Hongarije 21
Malta: 6
Nederland 26
Oostenrijk 19
Polen 51
Portugal 21
Roemenië 32
Slovenië 8
Slowakije 13
Finland 13
Zweden 19
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Verenigd Koninkrijk 73

Or. en

Amendement 43
Louis Michel

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3 – inleidende formule

Voorstel voor een besluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt voor de 
zittingsperiode 2014-2019 het aantal in 
elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers 
in het Europees Parlement als volgt 
vastgesteld:

Or. fr

Amendement 44
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België  21 België 22
Bulgarije 17 Bulgarije 18
Tsjechië 21 Tsjechië 22
Denemarken 13 Denemarken 13
Duitsland 96 Duitsland 99
Estland 6 Estland 6
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Ierland 11 Ierland 12
Griekenland 21 Griekenland 22
Spanje 54 Spanje 54
Frankrijk 74 Frankrijk 74

Kroatië 11 Kroatië 12
Italië 73 Italië 73

Cyprus 6 Cyprus 6
Letland 8 Letland 9
Litouwen 11 Litouwen 12
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Hongarije 21 Hongarije 22
Malta: 6 Malta: 6

Nederland 26 Nederland 26
Oostenrijk 19 Oostenrijk 19

Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 22
Roemenië 32 Roemenië 33
Slovenië 8 Slovenië 8

Slowakije 13 Slowakije 13
Finland 13 Finland 13

Zweden 19 Zweden 20
Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en

Amendement 45
Sandra Kalniete

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 



AM\925604NL.doc 29/49 PE504.228v01-00

NL

het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 20
Bulgarije 17 Bulgarije 16
Tsjechië 21 Tsjechië 20
Denemarken 13 Denemarken 13
Duitsland 96 Duitsland 96

Estland 6 Estland 6
Ierland 11 Ierland 12
Griekenland 21 Griekenland 20
Spanje 54 Spanje 55
Frankrijk 74 Frankrijk 77
Kroatië 11 Kroatië 11

Italië 73 Italië 73
Cyprus 6 Cyprus 6

Letland 8 Letland 9
Litouwen 11 Litouwen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Hongarije 21 Hongarije 19
Malta: 6 Malta: 6
Nederland 26 Nederland 26

Oostenrijk 19 Oostenrijk 18
Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 20
Roemenië 32 Roemenië 32

Slovenië 8 Slovenië 9
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 19

Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 75

Or. en
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Amendement 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 20
Bulgarije 17 Bulgarije 17

Tsjechië 21 Tsjechië 20
Denemarken 13 Denemarken 13

Duitsland 96 Duitsland 96
Estland 6 Estland 6

Ierland 11 Ierland 11
Griekenland 21 Griekenland 20
Spanje 54 Spanje 57
Frankrijk 74 Frankrijk 78
Kroatië 11 Kroatië 11
Italië 73 Italië 74
Cyprus 6 Cyprus 6
Letland 8 Letland 7
Litouwen 11 Litouwen 9
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Hongarije 21 Hongarije 19
Malta: 6 Malta: 6

Nederland 26 Nederland 26
Oostenrijk 19 Oostenrijk 19

Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 20
Roemenië 32 Roemenië 31



AM\925604NL.doc 31/49 PE504.228v01-00

NL

Slovenië 8 Slovenië 7
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 19

Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 76

Or. en

Amendement 47
Sandrine Bélier

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Voorstel voor een besluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 21

Bulgarije 17 Bulgarije 17
Tsjechië 21 Tsjechië 21

Denemarken 13 Denemarken 13
Duitsland 96 Duitsland 96

Estland 6 Estland 6
Ierland 11 Ierland 11

Griekenland 21 Griekenland 21
Spanje 54 Spanje 54

Frankrijk 74 Frankrijk 74
Kroatië 11 □ Kroatië 11

Italië 73 Italië 73
Cyprus 6 Cyprus 6

Letland 8 Letland 8
Litouwen 11 Litouwen 11
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Luxemburg 6 Luxemburg 6
Hongarije 21 Hongarije 21

Malta 6 Malta 6
Nederland 26 Nederland 26

Oostenrijk 19 Oostenrijk 19
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 21
Roemenië 32 Roemenië 32

Slovenië 8 Slovenië 8
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 19

Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. fr

Amendement 48
Martina Anderson

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 21

Bulgarije 17 Bulgarije 17
Tsjechië 21 Tsjechië 21

Denemarken 13 Denemarken 13
Duitsland 96 Duitsland 95
Estland 6 Estland 6
Ierland 11 Ierland 12
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Griekenland 21 Griekenland 21
Spanje 54 Spanje 54

Frankrijk 74 Frankrijk 74
Kroatië 11 Kroatië 11

Italië 73 Italië 72
Cyprus 6 Cyprus 6

Letland 8 Letland 8
Litouwen 11 Litouwen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Hongarije 21 Hongarije 21

Malta: 6 Malta: 6
Nederland 26 Nederland 26

Oostenrijk 19 Oostenrijk 18
Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 21
Roemenië 32 Roemenië 32

Slovenië 8 Slovenië 8
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 19

Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en

Amendement 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
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Parlement als volgt vastgesteld: Parlement als volgt vastgesteld:
België 21 België 21

Bulgarije 17 Bulgarije 17
Tsjechië 21 Tsjechië 21

Denemarken 13 Denemarken 13
Duitsland 96 Duitsland 96

Estland 6 Estland 6
Ierland 11 Ierland 12
Griekenland 21 Griekenland 21
Spanje 54 Spanje 54

Frankrijk 74 Frankrijk 74
Kroatië 11 Kroatië 12
Italië 73 Italië 73
Cyprus 6 Cyprus 6

Letland 8 Letland 8
Litouwen 11 Litouwen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Hongarije 21 Hongarije 21

Malta: 6 Malta: 6
Nederland 26 Nederland 26

Oostenrijk 19 Oostenrijk 18
Polen 51 Polen 50
Portugal 21 Portugal 21
Roemenië 32 Roemenië 32

Slovenië 8 Slovenië 8
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 19

Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en
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Amendement 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward en Brian Crowley

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 21
Bulgarije 17 Bulgarije 17

Tsjechië 21 Tsjechië 21
Denemarken 13 Denemarken 13

Duitsland 96 Duitsland 96
Estland 6 Estland 6

Ierland 11 Ierland 12
Griekenland 21 Griekenland 21

Spanje 54 Spanje 54
Frankrijk 74 Frankrijk 74

Kroatië 11 Kroatië 11
Italië 73 Italië 73

Cyprus 6 Cyprus 6
Letland 8 Letland 8

Litouwen 11 Litouwen 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Hongarije 21 Hongarije 20
Malta: 6 Malta: 6

Nederland 26 Nederland 26
Oostenrijk 19 Oostenrijk 19

Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21

Roemenië 32 Roemenië 32
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Slovenië 8 Slovenië 8
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 19

Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en

Amendement 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 21
Bulgarije 17 Bulgarije 17

Tsjechië 21 Tsjechië 21
Denemarken 13 Denemarken 13

Duitsland 96 Duitsland 96
Estland 6 Estland 6

Ierland 11 Ierland 12
Griekenland 21 Griekenland 21

Spanje 54 Spanje 54
Frankrijk 74 Frankrijk 74

Kroatië 11 Kroatië 12
Italië 73 Italië 72
Cyprus 6 Cyprus 6
Letland 8 Letland 8

Litouwen 11 Litouwen 11



AM\925604NL.doc 37/49 PE504.228v01-00

NL

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Hongarije 21 Hongarije 21

Malta: 6 Malta: 6
Nederland 26 Nederland 26

Oostenrijk 19 Oostenrijk 18
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 21
Roemenië 32 Roemenië 32

Slovenië 8 Slovenië 8
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 19

Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en

Amendement 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Lokkegaard, Nils Torvalds, and Hannu Takkula

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 21

Bulgarije 17 Bulgarije 17
Tsjechië 21 Tsjechië 21

Denemarken 13 Denemarken 13
Duitsland 96 Duitsland 96

Estland 6 Estland 6
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Ierland 11 Ierland 11
Griekenland 21 Griekenland 21

Spanje 54 Spanje 54
Frankrijk 74 Frankrijk 74

Kroatië 11 Kroatië 11
Italië 73 Italië 73

Cyprus 6 Cyprus 6
Letland 8 Letland 8

Litouwen 11 Litouwen 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Hongarije 21 Hongarije 21
Malta: 6 Malta: 6

Nederland 26 Nederland 26
Oostenrijk 19 Oostenrijk 18
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21

Roemenië 32 Roemenië 32
Slovenië 8 Slovenië 8

Slowakije 13 Slowakije 13
Finland 13 Finland 13

Zweden 19 Zweden 20
Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en

Amendement 53
Andrew Duff

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
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het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 21

Bulgarije 17 Bulgarije 17
Tsjechië 21 Tsjechië 21

Denemarken 13 Denemarken 13
Duitsland 96 Duitsland 96

Estland 6 Estland 6
Ierland 11 Ierland 11

Griekenland 21 Griekenland 21
Spanje 54 Spanje 54

Frankrijk 74 Frankrijk 74
Kroatië 11 Kroatië 11

Italië 73 Italië 73
Cyprus 6 Cyprus 6

Letland 8 Letland 8
Litouwen 11 Litouwen 11

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Hongarije 21 Hongarije 21

Malta: 6 Malta: 6
Nederland 26 Nederland 26

Oostenrijk 19 Oostenrijk 18
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 21
Roemenië 32 Roemenië 32

Slovenië 8 Slovenië 8
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 20
Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en
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Amendement 54
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 21
Bulgarije 17 Bulgarije 17

Tsjechië 21 Tsjechië 21
Denemarken 13 Denemarken 13

Duitsland 96 Duitsland 96
Estland 6 Estland 6

Ierland 11 Ierland 11
Griekenland 21 Griekenland 21

Spanje 54 Spanje 54
Frankrijk 74 Frankrijk 74

Kroatië 11 Kroatië 11
Italië 73 Italië 73

Cyprus 6 Cyprus 6
Letland 8 Letland 8

Litouwen 11 Litouwen 11
Luxemburg 6 Luxemburg 6

Hongarije 21 Hongarije 21
Malta: 6 Malta: 6

Nederland 26 Nederland 26
Oostenrijk 19 Oostenrijk 18
Polen 51 Polen 51
Portugal 21 Portugal 21

Roemenië 32 Roemenië 32
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Slovenië 8 Slovenië 8
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 20
Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en

Amendement 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3

Ontwerpbesluit Amendement

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

In toepassing van artikel 1 wordt vanaf de 
aanvang van de zittingsperiode 2014-2019 
het aantal in elke lidstaat gekozen 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement als volgt vastgesteld:

België 21 België 21
Bulgarije 17 Bulgarije 17

Tsjechië 21 Tsjechië 21
Denemarken 13 Denemarken 13

Duitsland 96 Duitsland 96
Estland 6 Estland 6

Ierland 11 Ierland 11
Griekenland 21 Griekenland 21

Spanje 54 Spanje 54
Frankrijk 74 Frankrijk 74

Kroatië 11 Kroatië 11
Italië 73 Italië 73

Cyprus 6 Cyprus 6
Letland 8 Letland 8

Litouwen 11 Litouwen 11



PE504.228v01-00 42/49 AM\925604NL.doc

NL

Luxemburg 6 Luxemburg 6
Hongarije 21 Hongarije 20
Malta: 6 Malta: 6
Nederland 26 Nederland 26

Oostenrijk 19 Oostenrijk 19
Polen 51 Polen 51

Portugal 21 Portugal 21
Roemenië 32 Roemenië 32

Slovenië 8 Slovenië 8
Slowakije 13 Slowakije 13

Finland 13 Finland 13
Zweden 19 Zweden 20
Verenigd Koninkrijk 73 Verenigd Koninkrijk 73

Or. en

Amendement 56
Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 3 bis (nieuw)

Ontwerpbesluit Amendement

Artikel 3 bis
Bovenstaande aantallen vormen geen 
eerlijke en logische verdeling 
overeenkomstig het Verdrag van 
Lissabon.

Or. en

Amendement 57
Paulo Rangel

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
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Parlement
Artikel 4

Ontwerpbesluit Amendement

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op objectieve wijze
onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdend met 
een eventuele toename van het aantal 
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking.

Zo nodig wordt dit besluit voldoende lang 
vóór het begin van de zittingsperiode 2019-
2024 herzien met het doel de zetels te 
herverdelen onder de lidstaten, uitgaande 
van het in artikel 1 vastgestelde beginsel 
van degressieve proportionaliteit en 
rekening houdend met een eventuele 
toename van het aantal lidstaten en de naar 
behoren vastgestelde demografische 
ontwikkeling van hun bevolking.

Or. en

Amendement 58
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 4

Voorstel voor een besluit Amendement

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op objectieve wijze 
onder de lidstaten kunnen worden
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdend met 
een eventuele toename van het aantal 
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking.

Dit besluit wordt uiterlijk eind 2015 
herzien met het doel voldoende lang vóór 
het begin van de zittingsperiode 2019-2024 
een systeem in te voeren waarmee in de 
toekomst vóór elke nieuwe verkiezing van 
het Europees Parlement de zetels op 
objectieve wijze onder de lidstaten kunnen 
worden verdeeld, uitgaande van het in 
artikel 1 vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit en rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking.
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Or. de

Amendement 59
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 4

Voorstel voor een besluit Amendement

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op objectieve wijze 
onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdend met 
een eventuele toename van het aantal 
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking.

Dit besluit wordt voor eind 2015 herzien 
met het doel een systeem in te voeren 
waarmee in de toekomst vóór elke nieuwe 
verkiezing van het Europees Parlement de 
zetels op objectieve wijze onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld, 
uitgaande van het in artikel 1 vastgestelde 
beginsel van degressieve proportionaliteit 
en rekening houdend met een eventuele 
toename van het aantal lidstaten en de naar 
behoren vastgestelde demografische 
ontwikkeling van hun bevolking.

Or. fr

Amendement 60
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 4

Ontwerpbesluit Amendement

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op objectieve wijze
onder de lidstaten kunnen worden 

Dit besluit blijft van kracht tot het moment 
dat er nieuwe beginselen zijn vastgesteld 
voor enerzijds de herverdeling van de
zetels onder de lidstaten, uitgaande van het 
in artikel 1 vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit en rekening 
houdend met een eventuele toename van 
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herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdend met 
een eventuele toename van het aantal 
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking.

het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
van hun bevolking, en anderzijds de 
stemrechten in de Raad.

Or. en

Amendement 61
Louis Michel

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 4

Voorstel voor een besluit Amendement

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op objectieve wijze 
onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdend met 
een eventuele toename van het aantal 
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking.

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien. Hiertoe wordt een studiegroep 
opgericht die regelmatig verslag uitbrengt 
over de voortgang van de 
werkzaamheden. Het definitieve verslag 
wordt halverwege de zittingsperiode 2014-
2019 verstrekt met het doel een systeem in 
te voeren waarmee in de toekomst vóór 
elke nieuwe verkiezing van het Europees
Parlement de zetels op objectieve wijze 
onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, rekening houdend met een 
eventuele toename van het aantal lidstaten 
en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking, met name de dynamiek van het 
geboortecijfer.

Or. fr

Amendement 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 



PE504.228v01-00 46/49 AM\925604NL.doc

NL

Parlement
Artikel 4

Ontwerpbesluit Amendement

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op objectieve wijze 
onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdend met 
een eventuele toename van het aantal 
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking.

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op duurzame,
objectieve en transparente wijze onder de 
lidstaten kunnen worden herverdeeld met 
behulp van een niet-lineaire rekenkundige 
formule die voldoet aan het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdt met een 
eventuele toename van het aantal lidstaten 
en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking.

Or. en

Amendement 63
Andrew Duff

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 4

Ontwerpbesluit Amendement

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op objectieve wijze 
onder de lidstaten kunnen worden
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdend met 
een eventuele toename van het aantal 
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op eerlijke, duurzame 
en transparante wijze onder de lidstaten 
kunnen worden herverdeeld, uitgaande van 
het in artikel 1 vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit en rekening 
houdend met een eventuele toename van 
het aantal lidstaten en de naar behoren 
vastgestelde demografische ontwikkeling 
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bevolking. van hun bevolking.

Or. en

Amendement 64
György Schöpflin

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Europees 
Parlement
Artikel 4

Ontwerpbesluit Amendement

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels op objectieve wijze
onder de lidstaten kunnen worden 
herverdeeld, uitgaande van het in artikel 1 
vastgestelde beginsel van degressieve 
proportionaliteit en rekening houdend met
een eventuele toename van het aantal
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking.

Dit besluit wordt voldoende lang vóór het 
begin van de zittingsperiode 2019-2024 
herzien met het doel een systeem in te 
voeren waarmee in de toekomst vóór elke 
nieuwe verkiezing van het Europees 
Parlement de zetels onder de lidstaten 
kunnen worden herverdeeld, uitgaande van 
het in artikel 1 vastgestelde beginsel van 
degressieve proportionaliteit en rekening 
houdend met de migratietrends in de
lidstaten en de naar behoren vastgestelde 
demografische ontwikkeling van hun 
bevolking bestaande uit EU-burgers en 
niet-EU-burgers.

Or. en

Amendement 65
Paulo Rangel

Bijlage I bis bij de ontwerpresolutie van het Europees Parlement (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

BIJLAGE I bis
Voorstel voor een besluit van de Raad 

inzake de uitvoeringsvoorschriften voor 
de verkiezingen voor het Europees 

Parlement in mei 2014
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DE RAAD
gezien de Akte betreffende de verkiezing 
van de vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen, 
gehecht aan het besluit van de Raad van 
20 september 1976 (“de Akte”), zoals 
gewijzigd, met name artikel 14,
gezien de adviezen van het Europees 
Parlement,
overwegende dat de Verdragsbepalingen 

betreffende de verkiezingsprocedure 
dienen te worden toegepast,
HEEFT DE BEPALINGEN 
VASTGESTELD die aan dit besluit zich 
gehecht en beveelt aan dat zij door de 
lidstaten overeenkomstig hun 
onderscheiden grondwettelijke bepalingen 
en nationale kieswetgevingen ten uitvoer 
worden gelegd.
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.
De lidstaten stellen het secretariaat-
generaal van de Raad van de Europese 
Unie onverwijld in kennis van het feit dat 
zij de krachtens hun onderscheiden 
kieswetten ter uitvoering van de door dit 
besluit voorgestelde 
uitvoeringsvoorschriften ten uitvoer 
hebben gelegd.
Deze uitvoeringsvoorschriften worden van 
kracht op de eerste dag van de maand 
nadat de lidstaten de bepalingen van dit 
besluit overeenkomstig hun 
onderscheiden grondwettelijke bepalingen 
en nationale kieswetgevingen ten uitvoer 
hebben gelegd.

BIJLAGE
Artikel 1

De kandidaten worden vastgesteld middels 
een democratisch proces en hun namen 
worden uiterlijk zes weken vóór aanvang 
van de in artikel 10, lid 1 uiteengezette 
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periode openbaar gemaakt.
Artikel 2

Indien een politieke partij die aan de 
Europese verkiezingen deelneemt tot de 
Europese politieke partij behoort, of 
aangeeft zich daarbij te willen aansluiten, 
wordt de naam van die Europese politieke 
partij duidelijk (tussen haakjes) op het 
stembiljet aangegeven.

Artikel 3
De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vinden plaats op de door elke 
lidstaat vastgestelde datum en tijdstippen;
deze datum valt binnen dezelfde periode 
lopend van donderdagmorgen tot een met 
de daaropvolgende zondag uiterlijk om 
20.00 uur Midden-Europese tijd.

Or. en


