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Amendement 219
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 1 – lid 1

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. In alle lidstaten worden de leden van het 
Europees Parlement volgens een stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging, hetzij 
volgens het lijstenstelsel, hetzij volgens het 
stelsel van één overdraagbare stem, 
gekozen.

1. In alle lidstaten worden de leden van het 
Europees Parlement tot 
vertegenwoordigers van de burgers van de 
Unie gekozen volgens een stelsel van 
evenredige vertegenwoordiging, hetzij 
volgens het lijstenstelsel, hetzij volgens het 
stelsel van één overdraagbare stem.

Or. en

Amendement 220
Mercedes Bresso

Verkiezingsakte 1976
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

3 bis. De lijst met kandidaten voor de 
verkiezing van het Europees Parlement 
waarborgt gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 221
Sylvie Goulard

Verkiezingsakte 1976
Artikel 1 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 1 bis

1. Voor de zetelverdeling tussen de 
lidstaten overeenkomstig het beginsel van 
degressieve evenredigheid, conform 
artikel 14 van het Verdrag betreffende de 
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Europese Unie, varieert de verhouding 
tussen de bevolking en het aantal zetels 
van elke lidstaat vóór afronding naar 
gehele getallen naargelang van de 
respectieve bevolkingsomvang, zodat een 
lid van het Europees Parlement uit een 
lidstaat met een grotere bevolking meer 
burgers vertegenwoordigt dan een lid uit 
een lidstaat met een kleinere bevolking en, 
omgekeerd, zodat hoe groter de bevolking 
van een lidstaat is, hoe meer deze lidstaat 
recht heeft op een groot aantal zetels.

2. Wanneer een land tot de Unie toetreedt 
in de loop van een zittingsperiode van het 
Parlement, krijgt het voor de verdere duur 
van deze zittingsperiode zetels toegewezen 
die, bij wijze van overgangsmaatregel, 
worden toegevoegd aan het in artikel 14, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie vastgestelde aantal zetels.

Or. en

Amendement 222
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Afhankelijk van de specifieke nationale 
kenmerken kunnen de lidstaten
kiesdistricten voor de verkiezing van het 
Europees Parlement instellen of voorzien 
in andere kiesindelingen, evenwel zonder 
dat over het geheel genomen afbreuk wordt 
gedaan aan het beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging.

1. Elke lidstaat stelt zijn kiesdistricten in
voor de verkiezing van het Europees 
Parlement in overeenstemming met de 
specifieke nationale kenmerken, 
onverminderd lid 2, en zonder dat over het 
geheel genomen afbreuk wordt gedaan aan 
het beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging.

2. Lidstaten met regio's die zelf 
wetgevende macht hebben, delen hun 
kiesgebied zodanig in dat het een 
weerspiegeling vormt van deze realiteit.

Or. en
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Amendement 223
Max Andersson, Sven Giegold

Verkiezingsakte 1976
Artikel 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Afhankelijk van de specifieke nationale 
kenmerken kunnen de lidstaten 
kiesdistricten voor de verkiezing van het 
Europees Parlement instellen of voorzien 
in andere kiesindelingen, evenwel zonder 
dat over het geheel genomen afbreuk wordt 
gedaan aan het beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging.

1. Afhankelijk van de specifieke nationale 
kenmerken kunnen de lidstaten 
kiesdistricten voor de verkiezing van het 
Europees Parlement instellen of voorzien 
in andere kiesindelingen, evenwel zonder 
dat over het geheel genomen afbreuk wordt 
gedaan aan het beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging.

2. Een kiesdistrict telt niet minder dan 
10 % van het totaal aantal zetels dat aan 
de lidstaat waarin ze zich bevinden 
toegewezen is.

3. Voor kiesdistricten waar gebruik wordt 
gemaakt van het lijstenstelsel en die 
minder dan 26 zetels omvatten, wordt op 
nationaal niveau een mechanisme voor de 
aanpassing van de zetels ingesteld, dat in 
elke betrokken lidstaat geregeld moet 
worden door middel van nationale 
bepalingen.

Or. en

Amendement 224
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 2 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 2 bis

1. Van het gehele grondgebied van de 
Unie wordt één aanvullend kiesdistrict 
gemaakt. Dit kiesdistrict wordt 
vertegenwoordigd door 25 leden van het 
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Europees Parlement. 

2. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen, in overeenstemming met de 
gewone wetgevingsprocedure, een 
Europese verkiezingsautoriteit in om het 
verkiezingsproces van het EU-kiesdistrict 
waarnaar wordt verwezen in lid 1 te leiden 
en te controleren.

3. Transnationale lijsten met kandidaten 
voor het EU-kiesdistrict moeten ten 
minste twaalf weken vóór de aanvang van 
de verkiezingen voor het Europees 
Parlement worden geregistreerd bij de 
Europese verkiezingsautoriteit.

4. Onverminderd artikel 3 bis zijn de 
lijsten slechts ontvankelijk indien:

– de kandidaten wier naam op de lijsten in 
kwestie staat hun verblijfplaats, alles bij 
elkaar genomen, in minimaal één derde 
van de lidstaten hebben, 

– niet meer dan 25 % van deze kandidaten 
zijn verblijfplaats in dezelfde lidstaat 
heeft,

– elke groep van vijf kandidaten uit 
onderdanen van vijf verschillende 
lidstaten bestaat. 

5. Iedere kiezer heeft twee stemmen, 
waarvan er één kan worden uitgebracht 
op kandidaten uit zijn of haar lidstaat en 
waarvan de andere, die een extra stem is, 
kan worden uitgebracht op de EU-brede 
lijst. De zetelverdeling van de Europese 
lijsten gebeurt volgens de methode Sainte-
Laguë.

Or. en

Amendement 225
Sylvie Goulard

Verkiezingsakte 1976
Artikel 2 bis (nieuw)
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 2 bis

1. In overeenstemming met artikel 14 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
wordt van het gehele grondgebied van de 
Unie één aanvullend kiesdistrict gemaakt, 
waaruit vijfentwintig leden worden 
gekozen.

2. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen, in overeenstemming met de 
gewone wetgevingsprocedure, een 
verkiezingsautoriteit in om het 
verkiezingsproces van het EU-kiesdistrict 
waarnaar wordt verwezen in lid 1 te leiden 
en te controleren.

3. Transnationale lijsten met kandidaten 
voor het EU-kiesdistrict worden ingediend 
door de Europese politieke partijen en zijn 
slechts ontvankelijk:

a) indien de kandidaten wier naam op de 
lijsten in kwestie staat hun verblijfplaats, 
alles bij elkaar genomen, in minimaal één 
derde van de lidstaten hebben, en 

b) indien de lijsten in kwestie qua gender 
evenwichtig zijn samengesteld.

4. Iedere kiezer heeft één extra stem die 
kan worden uitgebracht op de EU-brede 
lijst. 

5. Gedetailleerde regelingen inzake de 
verkiezing voor het EU-kiesdistrict 
worden neergelegd in overeenkomstig 
artikel 14 vast te stellen 
uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Amendement 226
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat er een 
minimumdrempel voor de verdeling van de 
zetels wordt vastgesteld. Die drempel mag 
niet hoger dan 5% van de op nationaal 
niveau uitgebrachte stemmen zijn.

De lidstaten kunnen bepalen dat er een 
minimumdrempel voor de verdeling van de 
zetels wordt vastgesteld. Die drempel mag 
niet hoger dan 3 % van de op nationaal 
niveau uitgebrachte stemmen zijn.

Er is geen minimumdrempel voor de 
verdeling van de zetels van het EU-
kiesdistrict waarnaar wordt verwezen in 
artikel 2 bis, lid 1.

Or. en

Amendement 227
Sylvie Goulard

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1 bis. Er is geen minimumdrempel voor de 
verdeling van de zetels van het EU-
kiesdistrict waarnaar wordt verwezen in 
artikel 2 bis, lid 1.

Or. en

Amendement 228
Jo Leinen

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 bis

Elke lidstaat voert een termijn in voor de 
vaststelling van kieslijsten van ten minste 
twaalf weken vóór de aanvang van de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement in die lidstaat. 
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Or. en

Motivering

In de originele versie van het ontwerpvoorstel luidt het amendement als volgt: "Elke lidstaat 
voert een termijn in voor de vaststelling van nationale kieslijsten [...]". Hierdoor kunnen 
regionale lijsten of lijsten van een kiesdistrict buiten de werkingssfeer van de bepaling vallen. 
Door het amendement wordt verduidelijkt dat alle kieslijsten voor de verkiezing van het 
Europees Parlement bedoeld worden.

Amendement 229
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 bis

Elke lidstaat voert een termijn in voor de 
vaststelling van nationale kieslijsten van 
ten minste twaalf weken vóór de aanvang 
van de verkiezingsperiode waarnaar wordt 
verwezen in artikel 10, lid 1.

Or. en

Motivering

Amendement om de formulering in overeenstemming te brengen met de formulering van 
amendement 4, ingediend door Hübner/Leinen (artikel 3 quater (nieuw)). 

Amendement 230
Cristian Dan Preda

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 bis

Politieke partijen die deelnemen aan de 
verkiezing van het Europees Parlement 
nemen democratische procedures en 
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transparantie in acht bij de selectie van 
hun kandidaten voor deze verkiezing.

Or. en

Amendement 231
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 bis

De lidstaten nemen maatregelen om de 
toepassing van de beginselen van gelijke 
kansen en evenwichtige 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen te waarborgen in alle aspecten 
van de verkiezing van het Europees 
Parlement.

Or. en

Amendement 232
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 bis

Alle kieslijsten moeten een gelijk aantal 
mannen en vrouwen bevatten, waarbij 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten 
alternerend op de lijst staan. 

Or. en

Amendement 233
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 bis

Indien kiesdistricten gebruikmaken van 
het lijstenstelsel mag het verschil tussen 
het aantal vrouwelijke en mannelijke 
kandidaten op elke lijst niet meer dan één 
bedragen. Bovendien moeten mannelijke 
en vrouwelijke kandidaten alternerend op 
deze lijsten staan.

Or. en

Amendement 234
Rainer Wieland, David McAllister

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 ter (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 ter

De lidstaten geven nationale partijen de 
mogelijkheid informatie over hun 
lidmaatschap van Europese politieke 
partijen op het stembiljet te vermelden;

Or. de

Amendement 235
Pedro Silva Pereira

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 ter (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 ter

Op de stembiljetten voor de verkiezing van 
het Europees Parlement is informatie te 
vinden over de banden van nationale 
partijen met Europese politieke partijen, 
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indien er sprake is van dergelijke banden. 
De lidstaten bevorderen en faciliteren de 
verstrekking van dergelijke informatie in 
verkiezingsuitzendingen op televisie en 
radio en in ander 
verkiezingscampagnemateriaal.

Or. en

Amendement 236
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 ter (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 ter

Het verspreide verkiezingsmateriaal bevat 
de namen en logo's van de nationale 
politieke partijen en van alle Europese 
politieke partijen waarmee ze banden 
hebben. Ook bevat dit materiaal een 
verwijzing naar het verkiezingsmanifest 
van de Europese politieke partij waarmee 
eventueel banden worden onderhouden.

Or. en

Motivering

Dit zal bijdragen tot een beter begrip bij burgers van het supranationale karakter van de 
Europese verkiezingen en van de banden die er vaak zijn tussen nationale politieke partijen 
en Europese politieke partijen, die Europese verkiezingsmanifesten en -programma's hebben 
en de fracties in het Europees Parlement vormen. 

Amendement 237
Jo Leinen

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 ter (nieuw)
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 ter

Op de stembiljetten voor de verkiezing van 
het Europees Parlement krijgen de namen 
en logo's van de nationale partijen even 
veel zichtbaarheid als die van de Europese 
politieke partijen waarmee ze banden 
hebben. De lidstaten bevorderen en 
faciliteren de verstrekking van dergelijke 
informatie in het 
verkiezingscampagnemateriaal.

Or. en

Amendement 238
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 ter (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 ter

1. Alleen Europese politieke partijen en 
Europese kandidaten die een 
transnationale lijst voor het EU-brede 
kiesdistrict hebben ingediend, nomineren 
een kandidaat voor het voorzitterschap 
van de Commissie.

2. Deze kandidaten krijgen de eerste 
plaats op de overeenkomstige 
transnationale lijst.

3. Het nieuw verkozen Europees 
Parlement drukt via een stemming in de 
plenaire vergadering zijn voorkeur uit 
tussen de kandidaten voor het 
voorzitterschap van de Commissie.

Or. en
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Amendement 239
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 quater (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 quater

De Europese politieke partijen nomineren 
hun kandidaten voor het voorzitterschap 
van de Commissie uiterlijk twaalf weken 
vóór de begindatum van de 
verkiezingsperiode waarnaar wordt 
verwezen in artikel 10, lid 1. Kandidaten 
die genomineerd zijn voor het 
voorzitterschap van de Commissie zijn ook 
kandidaat bij de verkiezing van het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 240
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 3 quinquies (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 3 quinquies

Bij de verkiezing van het Europees 
Parlement zijn de regels voor het 
versturen van verkiezingsmateriaal aan 
kiezers dezelfde als die voor nationale, 
regionale en lokale verkiezingen.

Or. en

Motivering

Indien een lidstaat verkiezingsmateriaal naar alle burgers stuurt voor nationale, regionale en 
lokale verkiezingen, dan moet hij dat ook doen voor de Europese verkiezingen.
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Amendement 241
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 4

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Elke lidstaat kan een maximum vaststellen 
voor de uitgaven van de kandidaten in 
verband met de verkiezingscampagne.

Elke lidstaat kan een maximum vaststellen 
voor de uitgaven in verband met de 
verkiezingscampagne van kandidaten en 
politieke partijen op nationaal en/of 
regionaal niveau. De verkiezingsautoriteit 
van de betrokken lidstaat stelt een 
maximum vast voor de campagne-
uitgaven van kandidaten en politieke 
partijen op het niveau van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 242
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 4 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 4 bis

De lidstaten kunnen mogelijkheden voor 
elektronisch stemmen of stemmen via 
internet invoeren voor de verkiezing van 
het Europees Parlement, en nemen, 
indien zij hiertoe overgaan, de nodige 
maatregelen om de betrouwbaarheid van 
de resultaten, de geheimhouding van de 
stembusgang en de bescherming van 
gegevens te waarborgen.

Or. en

Amendement 243
Cristian Dan Preda
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Verkiezingsakte 1976
Artikel 4 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 4 bis

De lidstaten voeren mogelijkheden voor 
elektronisch stemmen of stemmen via 
internet in voor de verkiezing van het 
Europees Parlement, en nemen de nodige 
maatregelen om de geheimhouding van de 
stembusgang en de bescherming van 
gegevens te waarborgen.

Or. en

Amendement 244
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 5 – lid 1

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. De periode van vijf jaar waarvoor de 
leden van het Europees Parlement zijn 
gekozen begint bij de opening van de 
eerste zitting na iedere verkiezing.

1. De periode van vijf jaar waarvoor de 
leden van het Europees Parlement zijn 
gekozen begint bij de opening van de 
eerste zitting na iedere verkiezing.

Zij wordt uitgebreid of bekort 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, tweede 
alinea.

Zij wordt uitgebreid of bekort 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, tweede 
alinea.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter verbetering van een fout in de originele verkiezingsakte. Deze 
kwestie wordt behandeld in artikel 11, lid 2, en niet in artikel 10, lid 2. 

Amendement 245
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 6 – lid 1
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. De leden van het Europees Parlement 
brengen hun stem individueel en 
persoonlijk uit.  Zij mogen niet gebonden 
zijn door instructies en geen bindend 
mandaat aanvaarden.

1. De leden van het Europees Parlement 
brengen hun stem individueel en 
persoonlijk uit. Zij mogen niet gebonden 
zijn door instructies en geen bindend 
mandaat aanvaarden. Zij 
vertegenwoordigen alle burgers van de 
Unie. 

Or. en

Amendement 246
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 1 – streepje 1

Verkiezingsakte 1976 Amendement

– lid van de regering van een lidstaat; – lid van een nationaal of regionaal 
parlement;

Or. en

Amendement 247
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2. Met ingang van de verkiezing van het 
Europees Parlement in 2004 is de 
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement onverenigbaar met die van lid 
van een nationaal parlement.

Schrappen

In afwijking daarvan en onverminderd lid 
3:

– mogen leden van het Ierse parlement die 
bij een latere verkiezing voor het 
Europees Parlement gekozen worden, een 
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dubbel mandaat uitoefenen tot de 
volgende verkiezingen voor het Ierse 
parlement, waarna de eerste alinea van dit 
lid van toepassing is;

– mogen leden van het parlement van het 
Verenigd Koninkrijk die in de periode van 
vijf jaar voorafgaand aan de verkiezing 
van het Europees Parlement in 2004 
tevens lid zijn van het Europees 
Parlement, een dubbel mandaat 
uitoefenen tot de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in 2009, waarna de 
eerste alinea van dit lid van toepassing is.

Or. en

Amendement 248
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2. Met ingang van de verkiezing van het 
Europees Parlement in 2004 is de
hoedanigheid van lid van het Europees 
Parlement onverenigbaar met die van lid 
van een nationaal parlement.

2. De hoedanigheid van lid van het 
Europees Parlement is onverenigbaar met 
die van lid van een nationaal parlement of 
van een regionaal parlement of regionale 
vergadering die zelf wetgevende macht 
heeft.

In afwijking daarvan en onverminderd lid 
3:

– mogen leden van het Ierse parlement die 
bij een latere verkiezing voor het 
Europees Parlement gekozen worden, een 
dubbel mandaat uitoefenen tot de 
volgende verkiezingen voor het Ierse 
parlement, waarna de eerste alinea van dit 
lid van toepassing is;

– mogen leden van het parlement van het 
Verenigd Koninkrijk die in de periode van 
vijf jaar voorafgaand aan de verkiezing 
van het Europees Parlement in 2004 
tevens lid zijn van het Europees 
Parlement, een dubbel mandaat 
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uitoefenen tot de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in 2009, waarna de 
eerste alinea van dit lid van toepassing is.

Or. en

Amendement 249
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 3

Verkiezingsakte 1976 Amendement

3. Bovendien kan iedere lidstaat onder de 
in artikel 8 vastgestelde voorwaarden de
incompatibiliteiten uitbreiden die op
nationaal niveau van toepassing zijn.

3. Bovendien kan iedere lidstaat onder de 
in artikel 8 vastgestelde voorwaarden de
nationale regels met betrekking tot 
onverenigbaarheid wat betreft leden die in 
een van zijn kiesdistricten zijn verkozen,
uitbreiden.

Or. en

Amendement 250
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 4

Verkiezingsakte 1976 Amendement

4. De leden van het Europees Parlement 
ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar de leden 1, 2 
en 3 van toepassing zijn, worden 
vervangen overeenkomstig artikel 13.

4. De leden van het Europees Parlement 
ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar de leden 1, 2 
en 3 van toepassing zijn, worden 
vervangen overeenkomstig artikel 13 bis of 
artikel 13 ter.

Or. en

Amendement 251
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Verkiezingsakte 1976
Artikel 7 – lid 4

Verkiezingsakte 1976 Amendement

4. De leden van het Europees Parlement 
ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar de leden 1, 2 
en 3 van toepassing zijn, worden 
vervangen overeenkomstig artikel 13.

4. De leden van het Europees Parlement 
ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5 
bedoelde periode van vijf jaar de leden 1 
en 3 van toepassing zijn, worden 
vervangen overeenkomstig artikel 13.

Or. en

Amendement 252
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Indien de opkomst bij de laatste 
verkiezing van het Europees Parlement in 
een lidstaat minder dan 50 % bedroeg, 
neemt deze lidstaat maatregelen om de 
opkomst te verhogen en zorgt hij voor 
informatiecampagnes.

Or. en

Amendement 253
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 9

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Bij de verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement mag niemand meer 
dan eenmaal zijn stem uitbrengen.

Onverminderd artikel 2 bis, mag bij de 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement niemand meer dan eenmaal zijn 
stem uitbrengen.

Met het oog op naleving van dit beginsel, 
stellen het Europees Parlement en de 
Raad, bij een verordening in 
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overeenstemming met de gewone 
wetgevingsprocedure, een kiesregister in 
op het niveau van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 254
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 9

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Bij de verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement mag niemand meer 
dan eenmaal zijn stem uitbrengen.

Onverminderd artikel 2 bis, lid 5, mag bij 
de verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement niemand meer dan 
eenmaal zijn stem uitbrengen.

Or. en

Amendement 255
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 9 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 9 bis

De minimumleeftijd van kiezers bij de 
verkiezing van het Europees Parlement is 
16 jaar.

Or. en

Amendement 256
Mercedes Bresso

Verkiezingsakte 1976
Artikel 9 bis (nieuw)
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 9 bis

Ter voorkoming van fraude, dubbel 
stemmen of het onvermogen te stemmen 
door inefficiëntie bij het uitwisselen van 
informatie tussen de lidstaten, wordt de 
termijn voor de vaststelling en afronding 
van het kiesregister ingesteld op acht 
weken vóór de verkiezingsdag.

Or. en

Motivering

In de originele versie van het ontwerpvoorstel wordt het amendement als volgt geformuleerd: 
"Elke lidstaat voert een termijn in voor de vaststelling van nationale kieslijsten [...]". 
Hierdoor kunnen regionale lijsten of lijsten van een kiesdistrict buiten de werkingssfeer van 
de bepaling vallen. Door het amendement wordt verduidelijkt dat alle kieslijsten voor de 
verkiezing van het Europees Parlement bedoeld worden.

Amendement 257
Mercedes Bresso

Verkiezingsakte 1976
Artikel 9 ter (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 9 ter

In elke lidstaat is één enkele 
contactautoriteit verantwoordelijk voor de 
uitwisseling van gegevens over kiezers met 
haar tegenhangers in de andere lidstaten. 
Deze autoriteit geeft uiterlijk zes weken 
vóór de verkiezingsdag en via uniforme en 
beveiligde elektronische 
communicatiemiddelen gegevens door met 
betrekking tot EU-burgers die onderdaan 
zijn van meer dan één lidstaat en van EU-
burgers die geen onderdaan zijn van de 
lidstaat waar ze verblijven.

De doorgegeven informatie bevat 
minimaal familienaam en voornaam, 
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leeftijd, woonplaats en datum van 
aankomst in de betreffende lidstaat van de 
burger in kwestie.

Or. en

Motivering

Since the Commission and many Member States have pointed out the difficulties and 
problems encountered by them ahead of European elections in exchanging information 
concerning Union citizens living in another Member State, it is necessary to improve the 
system for exchanging information by appointing a single authority in each Member State to 
be responsible for gathering the information and transmitting it to its counterparts in other 
Member States, and for receiving such information from those counterparts and passing it to 
the authorities responsible for the voting operations. The deadline for transmitting the 
information should be six weeks before the election, thus giving enough time for the 
information to be processed in the Member States (and, in particular, for translation and 
transliteration in the case of alphabetic differences, and for the resolution of problems and 
issues arising from homonyms, etc.)".

Amendement 258
Rainer Wieland

Verkiezingsakte 1976
Artikel 10 – lid 1

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vinden plaats op de door elke 
lidstaat vastgestelde datum en uren, die
voor alle lidstaten gelegen moet zijn 
binnen een zelfde periode die aanvangt op 
donderdagochtend en afloopt op de 
daaropvolgende zondag.

1. De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vinden plaats binnen een voor 
alle lidstaten zelfde periode die aanvangt 
op donderdagochtend en afloopt op de 
daaropvolgende zondag. Het betreft steeds 
de tweede zondag in mei. De verkiezingen 
eindigen in alle lidstaten om uiterlijk 
20.00 uur MET op die zondag.

Or. de

Motivering

Door een vaste verkiezingsperiode wordt politieke beïnvloeding van de bepaling van een 
verkiezingsdatum voorkomen. Bovendien kunnen kiezers zo in de loop der jaren aan de 
verkiezingsperiode wennen. Middels de in het voorstel genoemde periode wordt het 
samenvallen van de verkiezingen met nationale feestdagen zo veel mogelijk voorkomen; het 
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samenvallen met Pasen of Pinksteren is in deze eeuw in de verkiezingsjaren niet voorzien. 
Deze maatregel voorkomt dat er informatie lekt over de verkiezingsuitslagen in de lidstaten 
die de Europese verkiezingen eerder houden, en dus ook dat de algemene einduitslagen van 
de verkiezingen worden beïnvloed.

Amendement 259
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 10 – lid 1

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vinden plaats op de door elke 
lidstaat vastgestelde datum en uren, die
voor alle lidstaten gelegen moet zijn 
binnen een zelfde periode die aanvangt op 
donderdagochtend en afloopt op de 
daaropvolgende zondag.

1. De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vinden plaats op de door elke 
lidstaat vastgestelde datum of data en uren. 
Voor alle lidstaten moeten de datum of 
data gelegen zijn binnen een zelfde periode
die aanvangt op donderdagochtend en 
afloopt op de daaropvolgende zondag. De 
stembureaus sluiten in alle lidstaten om 
21.00 uur (Midden-Europese tijd) op die 
zondag.

Or. en

Amendement 260
Mercedes Bresso

Verkiezingsakte 1976
Artikel 10 – lid 1

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vinden plaats op de door elke 
lidstaat vastgestelde datum en uren, die
voor alle lidstaten gelegen moet zijn 
binnen een zelfde periode die aanvangt op 
donderdagochtend en afloopt op de 
daaropvolgende zondag.

1. De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vinden plaats op de door elke 
lidstaat vastgestelde datum of data en uren. 
Voor alle lidstaten moeten de datum of 
data gelegen zijn binnen een zelfde periode 
die aanvangt op donderdagochtend en 
afloopt op de daaropvolgende zondag. De 
verkiezingen eindigen in alle lidstaten om 
23.00 uur (Midden-Europese tijd) op die 
zondag.
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Or. en

Motivering

Deze maatregel voorkomt dat er informatie lekt over de verkiezingsuitslagen in de lidstaten 
die de Europese verkiezingen eerder houden, en dus ook dat de algemene einduitslagen van 
de verkiezingen worden beïnvloed.

Amendement 261
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 10 – lid 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2. Een lidstaat mag de uitslag van de 
verkiezingen pas officieel bekendmaken 
na sluiting van de stembussen in de 
lidstaat waar de kiezers het laatst hun 
stem uitbrengen tijdens de in lid 1 
bedoelde periode.

2. De eerste prognoses van de uitslagen 
worden gelijktijdig in alle lidstaten 
uitgebracht om 21.00 uur (Midden-
Europese tijd) op de zondag waarop de in 
lid 1 bedoelde verkiezingsperiode eindigt.

Or. en

Amendement 262
Mercedes Bresso

Verkiezingsakte 1976
Artikel 10 – lid 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2. Een lidstaat mag de uitslag van de 
verkiezingen pas officieel bekendmaken na 
sluiting van de stembussen in de lidstaat 
waar de kiezers het laatst hun stem 
uitbrengen tijdens de in lid 1 bedoelde 
periode.

2. Een lidstaat mag de uitslag van de 
verkiezingen pas officieel bekendmaken na 
sluiting van de stembussen in de lidstaat 
waar de kiezers het laatst hun stem 
uitbrengen tijdens de in lid 1 bedoelde 
periode. De eerste prognoses van de 
uitslagen worden gelijktijdig in alle 
lidstaten uitgebracht om 
23.00 uur (Midden-Europese tijd) op de 
zondag waarop de in lid 1 bedoelde 
verkiezingsperiode eindigt.
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Or. en

Motivering

Deze maatregel leidt tot een pan-Europees moment.

Amendement 263
Rainer Wieland

Verkiezingsakte 1976
Artikel 10 – lid 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2. Een lidstaat mag de uitslag van de 
verkiezingen pas officieel bekendmaken na 
sluiting van de stembussen in de lidstaat 
waar de kiezers het laatst hun stem 
uitbrengen tijdens de in lid 1 bedoelde 
periode.

2. Een lidstaat mag de uitslag van de 
verkiezingen pas officieel bekendmaken na 
sluiting van de stembussen in de lidstaat 
waar de kiezers het laatst hun stem 
uitbrengen tijdens de in lid 1 bedoelde 
periode. Vóór dit tijdstip mogen eveneens 
geen prognoses op basis van de 
ondervraging van kiezers openbaar 
worden gemaakt.

Or. de

Motivering

De bekendmaking van de verkiezingsuitslag mag in het belang van de kiezer niet te laat 
plaatsvinden, dat wil zeggen dat de uitslag niet pas de volgende morgen, maar al ´s nachts 
bekend gemaakt moet worden.

Amendement 264
Rainer Wieland, David McAllister

Verkiezingsakte 1976
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2 bis. De telling van de per post 
uitgebrachte stemmen begint in alle 
lidstaten wanneer de verkiezingen in de 
lidstaat waar de kiezers binnen de in lid 1 
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bedoelde periode als laatste hun stem 
uitbrengen, afgesloten zijn.

Or. de

Motivering

Door de gelijktijdige telling van de per post uitgebrachte stemmen in alle lidstaten wordt 
voorkomen dat de verkiezingsuitslag in lidstaten waar de stemlokalen reeds voor de in lid 1 
bedoelde periode sluiten, bekend wordt gemaakt.

Amendement 265
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 11

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. De verkiezingsperiode wordt voor de
eerste verkiezingen nader bepaald door de 
Raad die, na raadpleging van het Europees 
Parlement, met eenparigheid van 
stemmen besluit.

1. De verkiezingsperiode voor de 
verkiezingen wordt uiterlijk één jaar voor 
het einde van de in artikel 5 bedoelde 
periode van vijf jaar nader bepaald door
het Europees Parlement, na raadpleging 
van de Raad.

2. De latere verkiezingen vinden plaats in 
de overeenkomstige periode van het 
laatste jaar van de in artikel 5 bedoelde 
periode van vijf jaar.

Indien het onmogelijk blijkt de 
verkiezingen in de Gemeenschap in die 
periode te houden, stelt de Raad, met 
eenparigheid van stemmen, na 
raadpleging van het Europees Parlement 
uiterlijk een jaar voor het einde van de in 
artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar 
een andere verkiezingsperiode vast, die 
ten vroegste twee maanden voor en 
uiterlijk een maand na de periode valt 
welke voortvloeit uit het bepaalde in de 
vorige alinea.

3. Onverminderd artikel 196 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en artikel 109 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 

3. Onverminderd artikel 229 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en artikel 109 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
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Gemeenschap voor Atoomenergie komt het 
Europees Parlement van rechtswege bijeen 
op de eerste dinsdag na het verstrijken van 
een termijn van een maand, te rekenen 
vanaf het einde van de verkiezingsperiode.

Gemeenschap voor Atoomenergie komt het 
Europees Parlement van rechtswege bijeen 
op de eerste dinsdag na het verstrijken van 
een termijn van een maand, te rekenen 
vanaf het einde van de verkiezingsperiode.

4. Het aftredende Europees Parlement is 
niet meer in functie zodra het nieuwe 
Europees Parlement voor het eerst 
bijeenkomt.

Or. en

Amendement 266
Rainer Wieland, David McAllister

Verkiezingsakte 1976
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Indien het onmogelijk blijkt de 
verkiezingen in de Gemeenschap in die 
periode te houden, stelt de Raad, met 
eenparigheid van stemmen, na 
raadpleging van het Europees Parlement 
uiterlijk een jaar voor het einde van de in 
artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar 
een andere verkiezingsperiode vast, die 
ten vroegste twee maanden voor en 
uiterlijk een maand na de periode valt 
welke voortvloeit uit het bepaalde in de 
vorige alinea.

Schrappen

Or. de

Motivering

Vanwege de wijzigingen in artikel 10 is de verkiezingsperiode reeds vastgelegd.

Amendement 267
Pervenche Berès

Verkiezingsakte 1976
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

Indien het onmogelijk blijkt de 
verkiezingen in de Gemeenschap in die 
periode te houden, stelt de Raad, met 
eenparigheid van stemmen, na 
raadpleging van het Europees Parlement 
uiterlijk een jaar voor het einde van de in
artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar een 
andere verkiezingsperiode vast, die ten 
vroegste twee maanden voor en uiterlijk
een maand na de periode valt welke 
voortvloeit uit het bepaalde in de vorige 
alinea.

Indien het onmogelijk blijkt de 
verkiezingen in de Unie in die periode te 
houden, stellen het Europees Parlement en 
de Raad uiterlijk twaalf weken voor het 
einde van de in artikel 5 bedoelde periode 
van vijf jaar een andere verkiezingsperiode 
vast, die ten vroegste twee maanden voor 
en uiterlijk één maand na de periode valt 
welke voortvloeit uit het bepaalde in de 
vorige alinea.

Or. fr

Amendement 268
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 12

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Het Europees Parlement onderzoekt de 
geloofsbrieven van de leden van het
Europees Parlement. Hiertoe neemt het 
nota van de officieel door de lidstaten 
bekendgemaakte uitslagen en beslist zij 
over de bezwaren die eventueel kunnen 
worden ingebracht op grond van de 
bepalingen van deze akte met uitsluiting 
van de nationale bepalingen waarnaar 
deze akte verwijst.

Het Europees Parlement onderzoekt de 
geloofsbrieven van de leden van het 
Parlement op basis van de officieel door de
in artikel 2 bis, lid 2, bedoelde 
verkiezingsautoriteit en de lidstaten 
bekendgemaakte uitslagen.

Or. en

Amendement 269
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 12
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

Het Europees Parlement onderzoekt de 
geloofsbrieven van de leden van het 
Europees Parlement. Hiertoe neemt het 
nota van de officieel door de lidstaten 
bekendgemaakte uitslagen en beslist zij 
over de bezwaren die eventueel kunnen 
worden ingebracht op grond van de 
bepalingen van deze akte met uitsluiting 
van de nationale bepalingen waarnaar deze 
akte verwijst.

Het Europees Parlement onderzoekt de 
geloofsbrieven van de leden van het 
Europees Parlement. Hiertoe neemt het 
nota van de officieel door de lidstaten en 
de Europese verkiezingsautoriteit
bekendgemaakte uitslagen en beslist zij 
over de bezwaren die eventueel kunnen 
worden ingebracht op grond van de 
bepalingen van deze akte met uitsluiting 
van de nationale bepalingen waarnaar deze 
akte verwijst.

Or. en

Amendement 270
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 12 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 12 bis

Indien gewezen leden van het Europees 
Parlement van plan zijn om in de loop van 
achttien maanden na de 
ambtsnederlegging een activiteit op te 
nemen, brengen zij het Europees 
Parlement daarvan tijdig op de hoogte en 
onderzoekt het Europees Parlement de 
aard van de geplande activiteit. Indien de 
geplande activiteit verband houdt met 
onderwerpen waarvoor het gewezen 
parlementslid in kwestie verantwoordelijk 
was tijdens zijn of haar ambtstermijn 
vraagt het Europees Parlement advies aan 
de ad-hoccommissie ethiek.

Or. en

Motivering

Leden van het Europees Parlement die rapporteur of schaduwrapporteur van een dossier zijn, 
hebben toegang tot vertrouwelijke informatie, waaruit hun toekomstige werkgever oneerlijk 
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voordeel kan behalen bij latere onderhandelingen indien het gewezen EP-lid meteen na de 
beëindiging van het mandaat voor hem gaat werken. 

Amendement 271
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. Een zetel wordt vacant wanneer het 
mandaat van een lid van het Europees 
Parlement ten einde loopt ten gevolge van 
zijn aftreden, zijn overlijden, of het 
vervallen van zijn mandaat.

Een zetel wordt vacant wanneer het 
mandaat van een lid van het Europees 
Parlement ten einde loopt ten gevolge van 
zijn aftreden, zijn overlijden, of het 
vervallen van zijn mandaat.

2. Behoudens de overige bepalingen van 
deze akte, schrijft elke lidstaat passende 
procedures voor om de zetels die vacant 
zijn geworden, voor de rest van de in 
artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar te 
doen bezetten.

3. Wanneer de wetgeving van een lidstaat 
uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat 
van een lid van het Europees Parlement 
vervalt, loopt het mandaat van de 
betrokkene ten einde op grond van de 
bepalingen van die wetgeving.  De 
bevoegde nationale autoriteiten brengen 
het Europees Parlement daarvan op de 
hoogte.

4. Wanneer een zetel vacant is geworden 
door aftreden of overlijden, brengt de 
Voorzitter van het Europees Parlement de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaat daarvan onverwijld op de hoogte.

Or. en

Amendement 272
Pervenche Berès

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 – lid 1
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

1. Een zetel wordt vacant wanneer het 
mandaat van een lid van het Europees 
Parlement ten einde loopt ten gevolge van 
zijn aftreden, zijn overlijden, of het 
vervallen van zijn mandaat.

1. Een zetel wordt vacant wanneer het 
mandaat van een lid van het Europees 
Parlement ten einde loopt ten gevolge van 
zijn aftreden, zijn overlijden, of het 
vervallen van zijn mandaat, in 
rechtstreekse toepassing van de nationale 
kieswetgeving.

Or. fr

Amendement 273
Pervenche Berès

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

1 bis. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
onder vervallen elk geval van verlies van 
rechtswege van het mandaat verstaan, met 
name als gevolg van onverenigbaarheid, 
zoals voorzien in de nationale 
kieswetgeving, met het voorbehoud dat 
deze verenigbaar is met het Unierecht.

Or. fr

Amendement 274
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

2 bis. Wanneer de wetgeving van een 
lidstaat voorziet in de tijdelijke vervanging 
van een nationaal parlementslid tijdens de 
afwezigheid van dat lid wegens 
moederschapsverlof, kan deze lidstaat 
besluiten dat deze bepalingen mutatis 
mutandis van toepassing zijn op leden van 
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het Europees Parlement die gekozen zijn 
in deze lidstaat.

Or. en

Amendement 275
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 13 bis

1. Ten aanzien van de leden van het 
Europees Parlement die in zijn 
kiesdistricten gekozen zijn, en 
onverminderd de overige bepalingen van 
deze akte, schrijft elke lidstaat passende 
procedures voor om de zetels die vacant 
zijn geworden voor de rest van de in 
artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar te 
doen bezetten.

2. Wanneer de wetgeving van een lidstaat 
uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat 
van een in een kiesdistrict van die lidstaat 
gekozen lid van het Europees Parlement 
vervalt, loopt dat mandaat overeenkomstig 
die wetsvoorschriften ten einde. De 
bevoegde autoriteiten van die lidstaat 
brengen het Europees Parlement op de 
hoogte van deze wetsvoorschriften.

3. Wanneer een zetel van een lid van het 
Europees Parlement dat in het kiesdistrict 
van een lidstaat is gekozen vacant is 
geworden door aftreden of overlijden, 
brengt de Voorzitter van het Europees 
Parlement de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaat daarvan onverwijld op 
de hoogte.

Or. en
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Amendement 276
Sylvie Goulard

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 bis (nieuw)

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 13 bis

1. Ten aanzien van de leden van het 
Europees Parlement die voor het EU-
kiesdistrict gekozen zijn, en onverminderd 
de overige bepalingen van deze akte, 
worden passende procedures voor het 
bezetten van vacante zetels voor de rest 
van het in artikel 5 bedoelde mandaat van 
vijf jaar in uitvoeringsmaatregelen 
vastgesteld, die in overeenstemming met 
artikel 14 worden aangenomen.

2. Wanneer de wetgeving van de EU 
uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat 
van een op de EU-brede lijst gekozen lid 
van het Europees Parlement vervalt, loopt 
dat mandaat overeenkomstig die 
wetsvoorschriften ten einde. De 
verkiezingsautoriteit brengt het Europees 
Parlement op de hoogte van deze 
wetsvoorschriften.

3. Wanneer een zetel van een lid van het 
Europees Parlement dat in het EU-
kiesdistrict is gekozen vacant is geworden 
door aftreden of overlijden, brengt de 
Voorzitter van het Europees Parlement de 
verkiezingsautoriteit daarvan onverwijld 
op de hoogte.

Or. en

Amendement 277
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Verkiezingsakte 1976
Artikel 13 ter (nieuw)
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Verkiezingsakte 1976 Amendement

Artikel 13 ter

1. Ten aanzien van de leden van het 
Europees Parlement die voor het EU-
kiesdistrict gekozen zijn, en onverminderd 
de overige bepalingen van deze akte, 
worden passende procedures voor het 
bezetten van vacante zetels voor de rest 
van het in artikel 5 bedoelde mandaat van 
vijf jaar vastgesteld volgens de procedure 
vermeld in artikel 14.

2. Wanneer de wetgeving van de EU 
uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat 
van een op de EU-brede lijst gekozen lid 
van het Europees Parlement vervalt, loopt 
dat mandaat overeenkomstig die 
wetsvoorschriften ten einde. De 
verkiezingsautoriteit brengt het Europees 
Parlement op de hoogte van deze 
wetsvoorschriften.

3. Wanneer een zetel van een lid van het 
Europees Parlement dat in het EU-
kiesdistrict is gekozen vacant is geworden 
door aftreden of overlijden, brengt de 
Voorzitter van het Europees Parlement de 
verkiezingsautoriteit daarvan onverwijld 
op de hoogte.

Or. en

Amendement 278
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 14

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Indien het noodzakelijk blijkt maatregelen 
ter uitvoering van deze akte te nemen, stelt 
de Raad op voorstel van het Europees 
Parlement en na raadpleging van de 
Commissie deze maatregelen met 
eenparigheid van stemmen vast, na een 

Maatregelen ter uitvoering van deze akte
worden door het Europees Parlement met 
een meerderheid van zijn leden 
voorgesteld, en na raadpleging van de 
Commissie en goedkeuring door het 
Europees Parlement door de Raad met 
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akkoord met het Europees Parlement te 
hebben nagestreefd in een 
overlegcommissie waarin de Raad en
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement zitting hebben.

gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen aangenomen.

Or. en

Amendement 279
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Artikel 15

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Deze akte is opgesteld in de Deense, de 
Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, 
de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de 
Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en 
de Zweedse taal, zijnde alle teksten 
gelijkelijk authentiek.

Krachtens de Toetredingsverdragen zijn 
de teksten van deze akte in de Bulgaarse, 
de Estse, de Hongaarse, de Kroatische, de 
Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, 
de Roemeense, de Sloveense, de 
Slowaakse en de Tsjechische taal 
eveneens gelijkelijk authentiek.

De bijlagen I en II vormen een 
integrerend bestanddeel van deze akte.

Or. en

Amendement 280
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Bijlage I

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Bijlage I Schrappen

Het Verenigd Koninkrijk zal de 
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bepalingen van deze akte alleen ten 
aanzien van het Verenigd Koninkrijk 
toepassen.

Or. en

Amendement 281
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Verkiezingsakte 1976
Bijlage II

Verkiezingsakte 1976 Amendement

Bijlage II Schrappen

Verklaring ad artikel 14

Er wordt overeengekomen dat voor de in 
de overlegcommissie te volgen procedure 
gebruik zal worden gemaakt van de 
bepalingen van de punten 5, 6 en 7 van de 
in de gemeenschappelijke verklaring van 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie van 4 maart 1975 vastgestelde 
procedure1.

_____________

PB C 89 van 22.4.1975, blz. 1.

Or. en


