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Amendement 12
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, met name 
artikel 223,

Or. en

Amendement 13
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 22 november 
2012 over de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in 20142 ,

Schrappen

__________________
2 Aangenomen teksten, P7_TA 
(2012)0462.

Or. nl

Amendement 14
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2013 
over de samenstelling van het Europees 
Parlement met het oog op de verkiezingen 
van 20143 ,

Schrappen
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__________________
3 Aangenomen teksten, P7_TA 
(2013)0082.

Or. nl

Amendement 15
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 4 juli 2013 over 
verbetering van de modaliteiten voor de 
organisatie van de Europese verkiezingen 
van 20144 ,

Schrappen

__________________
4 Aangenomen teksten, P7_TA 
(2013)0323.

Or. nl

Amendement 16
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn vorige resoluties over de 
verkiezingsprocedure voor het Europees 
Parlement, en met name zijn resolutie van 
15 juli 1998 over de opstelling van een 
ontwerp voor een verkiezingsprocedure 
houdende gemeenschappelijke beginselen 
voor de verkiezing van de leden van het 
Europees Parlementa,

__________________
1a PB C 292 van 21.9.1998, blz. 66.
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Or. en

Amendement 17
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 14 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,

Or. en

Amendement 18
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Visum 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de Commissie 
constitutionele zaken van 28 april 2011 
over een voorstel tot wijziging van de Akte 
van 20 september 1976 betreffende de 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse 
algemene verkiezingen (A7-0176/2011,

Or. en

Amendement 19
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 8 mei 2015 getiteld "Verslag over de 

Schrappen
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verkiezingen voor het Europees 
Parlement van 2014"6 ,

__________________
6 COM(2015)0206.

Or. nl

Amendement 20
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU, Euratom) 
nr. 1141/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 
2014 betreffende het statuut en de 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke 
stichtingen1a, en met name de artikelen 
13, 21 en 31,

__________________
1a PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.

Or. en

Amendement 21
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 11, 23 en 39,

Or. en
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Amendement 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de arresten uit 2011 en 2014 van 
het Duitse federale constitutionele hof, 
waarin wordt gesteld dat de uit hoofde van 
de Duitse wet inzake de Europese 
verkiezingen ingestelde drempels in strijd 
zijn met artikel 3, lid 1, en artikel 21, lid 1, 
van de Duitse grondwet en derhalve 
ongeldig zijn,

Or. en

Amendement 23
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Parlement het 
recht heeft het initiatief te nemen tot 
hervorming van zijn eigen 
verkiezingsprocedure en daaraan zijn 
goedkeuring te hechten;

A. overwegende dat het Parlement 
krachtens artikel 223 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie het recht heeft het initiatief te nemen 
tot hervorming van zijn eigen 
verkiezingsprocedure met het doel een 
procedure uit te werken die eenvormig is 
voor alle lidstaten of gebaseerd is op 
beginselen die alle lidstaten gemeen 
hebben, en daaraan zijn goedkeuring te 
hechten;

Or. es

Amendement 24
Gerolf Annemans
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van 
de Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

Schrappen

Or. nl

Amendement 25
Arne Gericke, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het versterken van de 
beginselen van electorale gelijkheid en 
gelijke kansen en het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen;
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Or. de

Amendement 26
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het verbeteren van de 
werking van het Europees Parlement en het 
bestuur van de Unie, het legitiemer en 
doeltreffender maken van de 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement en het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 27
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie op een 
wijze die niet in strijd is met het 
onmiskenbare primaat van nationaal 
bewustzijn en burgerschap, het verbeteren 
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maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

van de werking van het Europees 
Parlement en het bestuur van de Unie, het 
legitiemer en doeltreffender maken van de 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement en het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 28
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen en de democratische 
legitimiteit van het EU-
besluitvormingsproces, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 29
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie en 
een grotere nabijheid van de leden bij hun 
kiezers, met name de jongeren;

Or. es

Amendement 30
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische en supranationale dimensie 
van de Europese verkiezingen, het 
bevorderen van het concept burgerschap 
van de Unie, het verbeteren van de werking 
van het Europees Parlement en het bestuur 
van de Unie, het legitiemer en 
doeltreffender maken van de 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement en het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;
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Or. en

Amendement 31
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

B. overwegende dat de hervorming van de 
verkiezingsprocedure van het Parlement 
gericht moet zijn op het versterken van de 
democratische dimensie van de Europese 
verkiezingen, het bevorderen van het 
concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement en het vergroten van 
de doeltreffendheid van het systeem voor 
de organisatie van Europese verkiezingen, 
alsook moet voorzien in meer electorale 
gelijkheid voor en participatie van de 
burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 32
Arne Gericke, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het grondbeginsel 
van electorale gelijkheid de gelijkheid van 
Unieburgers versterkt, hetgeen van 
essentieel belang is voor de democratie; 
overwegende dit een van de wezenlijke 
hoekstenen van het Europese stelsel vormt 
en dat er een direct verband bestaat tussen 
de electorale gelijkheid van de 
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Unieburgers en de gelijke kansen voor 
alle democratische partijen;

Or. de

Amendement 33
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de mogelijkheid om 
een eenvormige verkiezingsprocedure te 
ontwikkelen op basis van rechtstreekse 
algemene verkiezingen in de Verdragen is 
verankerd sinds 1957;

Schrappen

Or. nl

Amendement 34
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het toenemende 
absenteïsmebij de Europese verkiezingen, 
met name bij jongeren, en de tanende 
belangstelling van de burgers voor 
Europese kwesties de toekomst van 
Europa bedreigen en dat derhalve 
dringend maatregelen moeten worden 
genomen om de democratie in Europa 
opnieuw aan te zwengelen;

Or. es

Amendement 35
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
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Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een 
daadwerkelijke harmonisering van de 
verkiezingsprocedure van het Europees 
Parlement in alle lidstaten kan bijdragen 
aan een betere bevordering van het recht 
van alle Europese burgers om, op voet 
van gelijkheid, deel te nemen aan het 
democratische leven in de Unie, en 
tegelijkertijd de politieke dimensie van de 
Europese integratie kan versterken;

Or. en

Amendement 36
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de bevoegdheden van 
het Parlement geleidelijk zijn toegenomen 
sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen 
in 1979 en dat het Parlement inmiddels op 
de meeste beleidsterreinen van de Unie 
dezelfde status van medewetgever geniet 
als de Raad, met name als gevolg van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon;

Schrappen

Or. nl

Amendement 37
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het mandaat van de leden van 
het Europees Parlement heeft gewijzigd, 
door ze rechtstreekse vertegenwoordigers 
van de burgers van de Unie te maken9 in 
plaats van "vertegenwoordigers van de 
volkeren van de in de Gemeenschap 
verenigde staten10 ;

Schrappen

__________________
9 Artikel 10, lid 2, en artikel 14, lid 2, 
VEU.
10 Artikel 189, lid 1, van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese 
Gemeenschap.

Or. nl

Amendement 38
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. Overwegende dat, de formulering 
van artikel 14, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie ten spijt, 
het Europees Parlement geen 
representatief orgaan van een soeverein 
Europees volk is, zoals duidelijk werd 
gesteld door het Duits constitutioneel hof 
in paragraaf 280 van zijn arrest van 
30 juni 2009, waarin tevens werd 
benadrukt dat dit wordt geïllustreerd door 
het feit dat het is opgezet als een 
vertegenwoordiging van bevolkingen in de 
respectieve nationale contingenten van de 
leden, niet als een vertegenwoordiging 
van burgers van de Unie in eenheid 
zonder onderscheid, overeenkomstig het 
beginsel van electorale gelijkheid;
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Or. en

Amendement 39
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de enige hervorming 
van de Verkiezingsakte zelf werd 
doorgevoerd in 2002 via Besluit 
2002/772/EG, Euratom van de Raad11 , op 
grond waarvan de lidstaten de 
verkiezingen moeten organiseren op basis 
van evenredige vertegenwoordiging, hetzij 
volgens een lijstenstelsel, hetzij volgens 
een stelsel van één overdraagbare stem, 
en waarmee het dubbelmandaat voor de 
leden van het Europees Parlement werd 
afgeschaft, en overwegende dat aan de 
lidstaten uitdrukkelijk het recht werd 
toegekend om kiesdistricten op nationaal 
niveau in te stellen en een nationale 
kiesdrempel in te voeren die niet hoger is 
dan 5 % van de uitgebrachte stemmen;

G. overwegende dat de enige hervorming 
van de Verkiezingsakte zelf werd 
doorgevoerd in 2002 via Besluit 
2002/772/EG, Euratom van de Raad11 ;

__________________ __________________
11 PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1. 11 PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1.

Or. nl

Amendement 40
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het politiek en 
wettelijk is erkend dat de instelling van 
kiesdrempels een ernstige belemmering 
vormt van de beginselen van 
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gelijkwaardig kiesrecht en gelijke kansen 
voor politieke partijen; overwegende dat 
aangezien deze beginselen 
basisvoorwaarden vormen voor de 
waarborging van politieke concurrentie 
en de transparantie van het politieke 
proces, en onderdeel vormen van de 
democratische, juridische belangen van 
de EU, iedere wijziging ervan 
onderworpen dient te zijn aan strenge 
normen;

Or. en

Amendement 41
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het Parlement 
geen analyse heeft gemaakt van of heeft 
gedebatteerd over noch preventieve 
maatregelen heeft genomen ten aanzien
van zijn eigen verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de veronderstelde 
beperking van zijn operabiliteit als gevolg 
van de toename van het aantal fracties en 
het vermeende verminderde vermogen om 
de zogeheten leden "die niet bereid zijn 
samen te werken" in de fracties op te 
nemen;

Or. en

Amendement 42
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er nog geen 
omvattende overeenkomst over een 
werkelijk eenvormige 
verkiezingsprocedure is bereikt, hoewel er 
enigszins sprake is geweest van een 
geleidelijke convergentie van de 
kiesstelsels, onder meer via secundaire 
wetgeving, zoals Richtlijn 93/109/EG van 
de Raad over het actief en passief 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het 
Parlement ten behoeve van de burgers 
van de Unie die verblijven in een andere 
lidstaat;

Schrappen

Or. nl

Amendement 43
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er nog geen 
omvattende overeenkomst over een 
werkelijk eenvormige 
verkiezingsprocedure is bereikt, hoewel er 
enigszins sprake is geweest van een 
geleidelijke convergentie van de 
kiesstelsels, onder meer via secundaire 
wetgeving, zoals Richtlijn 93/109/EG van 
de Raad over het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Parlement ten 
behoeve van de burgers van de Unie die 
verblijven in een andere lidstaat;

H. overwegende dat er sprake is geweest 
van een geleidelijke convergentie van de 
kiesstelsels, onder meer via secundaire 
wetgeving, zoals Richtlijn 93/109/EG van 
de Raad over het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Parlement ten 
behoeve van de burgers van de Unie die 
verblijven in een andere lidstaat;

Or. en

Amendement 44
Gerolf Annemans
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Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het concept 
burgerschap van de Unie, dat met het 
Verdrag van Maastricht in 1993 formeel 
in het constitutionele bestel werd 
opgenomen, onder meer het recht van de 
burgers van de Unie omvat om deel te 
nemen aan Europese en 
gemeenteraadsverkiezingen in hun 
lidstaat, en in hun lidstaat van verblijf 
onder dezelfde voorwaarden als 
onderdanen van die lidstaat12 ; 
overwegende dat het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, dat 
met het Verdrag van Lissabon bindende 
rechtskracht heeft verkregen, dat recht 
heeft versterkt;

Schrappen

__________________
12 Artikel 20, lid 2, VWEU.

Or. nl

Amendement 45
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de Europese 
verkiezingen, ondanks deze 
hervormingen, nog steeds grotendeels 
volgens het nationale recht worden 
geregeld, dat de verkiezingscampagnes 
nog steeds nationaal getint zijn en dat de 
Europese politieke partijen niet in 
voldoende mate kunnen beantwoorden 
aan hun grondwettelijk mandaat of 
bijdragen "tot de vorming van een 
Europees politiek bewustzijn en tot de 
uiting van de wil van de burgers van de 

Schrappen
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Unie", zoals vereist uit hoofde van artikel 
10, lid 4, VEU;

Or. nl

Amendement 46
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de Europese 
verkiezingen, ondanks deze hervormingen, 
nog steeds grotendeels volgens het 
nationale recht worden geregeld, dat de 
verkiezingscampagnes nog steeds 
nationaal getint zijn en dat de Europese 
politieke partijen niet in voldoende mate 
kunnen beantwoorden aan hun 
grondwettelijk mandaat of bijdragen "tot 
de vorming van een Europees politiek 
bewustzijn en tot de uiting van de wil van 
de burgers van de Unie", zoals vereist uit 
hoofde van artikel 10, lid 4, VEU;

J. overwegende dat de Europese 
verkiezingen, ondanks deze hervormingen, 
nog steeds grotendeels volgens het 
nationale recht worden geregeld;

Or. en

Amendement 47
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de Europese 
verkiezingen, ondanks deze hervormingen, 
nog steeds grotendeels volgens het 
nationale recht worden geregeld, dat de 
verkiezingscampagnes nog steeds nationaal 
getint zijn en dat de Europese politieke 
partijen niet in voldoende mate kunnen 
beantwoorden aan hun grondwettelijk

J. overwegende dat de Europese 
verkiezingen, ondanks deze hervormingen, 
nog steeds grotendeels volgens het 
nationale recht worden geregeld, dat de 
verkiezingscampagnes nog steeds nationaal 
getint zijn en dat de Europese politieke 
partijen niet in voldoende mate kunnen 
beantwoorden aan hun institutionele
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mandaat of bijdragen "tot de vorming van 
een Europees politiek bewustzijn en tot de 
uiting van de wil van de burgers van de 
Unie", zoals vereist uit hoofde van artikel 
10, lid 4, VEU;

mandaat of bijdragen "tot de vorming van 
een Europees politiek bewustzijn en tot de 
uiting van de wil van de burgers van de 
Unie", zoals vereist uit hoofde van artikel 
10, lid 4, VEU;

Or. en

Amendement 48
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de Europese politieke 
partijen in de beste positie verkeren om bij 
te dragen "tot de vorming van een 
Europees politiek bewustzijn"13 en 
daarom een grotere rol moeten spelen in 
de campagnes voor de 
Parlementsverkiezingen, teneinde hun 
zichtbaarheid te vergroten en het verband 
aan te tonen tussen een stem voor een 
specifieke nationale partij en de gevolgen 
daarvan voor de omvang van een 
Europese fractie in het Europees 
Parlement;

Schrappen

__________________
13 Artikel 10, lid 4, VEU.

Or. nl

Amendement 49
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de Europese politieke 
partijen in de beste positie verkeren om bij 

K. overwegende dat de Europese politieke
partijen nauwelijks herkenbaar zijn voor 
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te dragen "tot de vorming van een 
Europees politiek bewustzijn"2 en daarom 
een grotere rol moeten spelen in de 
campagnes voor de 
Parlementsverkiezingen, teneinde hun 
zichtbaarheid te vergroten en het verband 
aan te tonen tussen een stem voor een 
specifieke nationale partij en de gevolgen 
daarvan voor de omvang van een 
Europese fractie in het Europees 
Parlement;

het electoraat en bijgevolg niet voldoende 
worden begrepen om bij te dragen "tot de 
vorming van een Europees politiek 
bewustzijn"13 en daarom niet in staat zijn 
op legitieme wijze een grotere rol te spelen 
in de campagnes voor de 
Parlementsverkiezingen;

__________________ __________________
2 Artikel 10, lid 4, VEU. 2 Artikel 10, lid 4, VEU.

Or. en

Amendement 50
Morten Messerschmidt
Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het in diverse 
landen uiterst moeilijk voor burgers is om 
kennis te nemen van de acties van hun 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement en deze te controleren, 
aangezien deze acties, als gevolg van de 
indeling in kiesdistricten, niet op 
vanzelfsprekende wijze in verband 
kunnen worden gebracht met een gebied 
dat overeenkomt met een levende 
menselijke realiteit; overwegende dat dit 
gebrek aan identificatie inbreuk maakt op 
de rechten van burgers, de lage opkomst 
bij de verkiezingen in de hand werkt en de 
democratische legitimiteit van de gekozen 
leden ondermijnt;

Or. en

Amendement 51
Rainer Wieland, David McAllister
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Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de procedure voor 
de voordracht van kandidaten voor de 
verkiezingen van het Europees Parlement 
sterk verschilt van lidstaat tot lidstaat en 
van partij tot partij, met name wat betreft 
transparantie en democratische normen;

Or. de

Amendement 52
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de termijnen voor de 
indiening van de kieslijsten voor de 
Europese verkiezingen sterk uiteenlopen 
tussen de lidstaten, momenteel variërend 
van 17 dagen tot 83 dagen, waardoor de 
kandidaten en de kiezers in de Unie in een 
ongelijke positie verkeren voor wat de tijd 
betreft die zij tot hun beschikking hebben 
om campagne te voeren of na te denken 
over hun stemkeuze;

Schrappen

Or. nl

Amendement 53
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de termijnen voor 
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de voltooiing van de kiezerslijsten voor de 
Europese verkiezingen grote verschillen 
tussen de lidstaten vertonen, hetgeen de 
uitwisseling van informatie tussen 
lidstaten over kiezers (teneinde dubbele 
stemmen te voorkomen) moeilijk zo niet 
onmogelijk maakt;

Or. en

Amendement 54
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat de beste manier 
om moeilijkheden tijdens het uitbrengen 
van de stemmen te voorkomen op de lange 
termijn zou zijn om een Europees 
stembiljet in het leven te roepen, hetgeen 
burgers van de Unie in de eerste plaats in 
staat zou stellen hun stem eenmalig waar 
ze maar willen uit te brengen en in de 
tweede plaats het gevoel zou versterken 
deel uit te maken van de familie van 
burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 55
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese 
verkiezingsvoorschriften een niet-
verplichte drempel van maximaal 5 % van 
de uitgebrachte stemmen kan worden 

Schrappen
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vastgesteld voor de Europese 
verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 % 
hebben ingevoerd; overwegende dat in de 
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels- boven de 3 % ligt;

Or. en

Amendement 56
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese 
verkiezingsvoorschriften een niet-
verplichte drempel van maximaal 5 % van 
de uitgebrachte stemmen kan worden 
vastgesteld voor de Europese 
verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 % 
hebben ingevoerd; overwegende dat in de 
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels- boven de 3 % ligt;

Schrappen

Or. nl

Amendement 57
Arne Gericke, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese verkiezingsvoorschriften 
een niet-verplichte drempel van maximaal 
5 % van de uitgebrachte stemmen kan 
worden vastgesteld voor de Europese 
verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 % 
hebben ingevoerd; overwegende dat in de
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels- boven de 3 % ligt;

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese verkiezingsvoorschriften 
een niet-verplichte drempel van maximaal 
5 % van de uitgebrachte stemmen kan 
worden vastgesteld voor de Europese 
verkiezingen; overwegende dat dit feitelijk 
in heel Europa tot een verlies van 
tientallen miljoenen stemmen leidt, 
hetgeen een duidelijke schending van het 
beginsel van electorale gelijkheid vormt 
en overwegende dat nu reeds meer dan de 
helft van alle Unieburgers naar de 
stembus kunnen gaan in de wetenschap 
dat hun stem niet verloren zal gaan door 
de toepassing van een nationale drempel;

Or. de

Amendement 58
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese verkiezingsvoorschriften 
een niet-verplichte drempel van maximaal 
5 % van de uitgebrachte stemmen kan 
worden vastgesteld voor de Europese 
verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 % 
hebben ingevoerd; overwegende dat in de 
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels- boven de 3 % ligt;

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese verkiezingsvoorschriften 
een niet-verplichte drempel van maximaal 
5 % van de uitgebrachte stemmen kan 
worden vastgesteld voor de Europese 
verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 % 
hebben ingevoerd; overwegende dat in de 
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels - boven de 3 % ligt;
overwegende dat de invoering van 
verplichte drempels in de constitutionele 
traditie wordt erkend als een legitiem 
middel om de werking van parlementen te 
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waarborgen;

Or. en

Amendement 59
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese verkiezingsvoorschriften 
een niet-verplichte drempel van maximaal 
5 % van de uitgebrachte stemmen kan 
worden vastgesteld voor de Europese 
verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 % 
hebben ingevoerd; overwegende dat in de 
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels- boven de 3 % ligt;

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese verkiezingsvoorschriften 
een niet-verplichte drempel van maximaal 
5 % van de uitgebrachte stemmen kan 
worden vastgesteld voor de Europese 
verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 % 
hebben ingevoerd; overwegende dat in de 
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels- boven de 3 % ligt;
overwegende dat er momenteel geen 
enkele EU-lidstaat is zonder een formele 
of de facto kiesdrempel;

Or. en

Amendement 60
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese verkiezingsvoorschriften 
een niet-verplichte drempel van maximaal 
5 % van de uitgebrachte stemmen kan 
worden vastgesteld voor de Europese 

M. overwegende dat op basis van de 
huidige Europese verkiezingsvoorschriften 
een niet-verplichte drempel van maximaal 
5 % van de uitgebrachte stemmen kan 
worden vastgesteld voor de Europese 
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verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 % 
hebben ingevoerd; overwegende dat in de 
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels- boven de 3 % ligt;

verkiezingen, en dat 15 lidstaten van deze 
mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en 
een drempel variërend van 3 % tot 5 %
hebben ingevoerd; overwegende dat in de 
kleinere lidstaten en de lidstaten die hun 
kiesgebied in kiesdistricten hebben 
opgedeeld, de daadwerkelijke drempel -
ondanks het feit dat er geen sprake is van 
wettelijke drempels- boven de 3 % en in 
sommige gevallen boven de 5 % ligt;

Or. en

Amendement 61
Sven Giegold, Max Andersson

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat verkiezingen in 
kiesdistricten die één zetel omvatten de 
facto een meerderheidsstelsel betekenen, 
en overwegende dat de indeling in 
kiesdistricten die een zeer klein aantal 
zetels omvatten het evenredige karakter 
van het kiesstelsel beïnvloeden;

Or. en

Amendement 62
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat, hoewel bij artikel 10, 
lid 2, van de Verkiezingsakte de 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen uitdrukkelijk is 
verboden, dergelijke uitslagen in het 
verleden toch bekend zijn gemaakt; 

Schrappen
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overwegende dat een geharmoniseerd 
tijdstip voor de sluiting van de stembussen 
in alle lidstaten in sterke mate zou 
bijdragen aan het gemeenschappelijke 
Europese karakter van de Europese 
verkiezingen, en de kans zou verkleinen 
dat de uitslag wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

Or. nl

Amendement 63
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat, hoewel bij artikel 10, 
lid 2, van de Verkiezingsakte de 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen uitdrukkelijk is 
verboden, dergelijke uitslagen in het 
verleden toch bekend zijn gemaakt; 
overwegende dat een geharmoniseerd 
tijdstip voor de sluiting van de stembussen 
in alle lidstaten in sterke mate zou 
bijdragen aan het gemeenschappelijke 
Europese karakter van de Europese 
verkiezingen, en de kans zou verkleinen 
dat de uitslag wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

N. overwegende dat, bij artikel 10, lid 2, 
van de Verkiezingsakte de vroegtijdige 
bekendmaking van de verkiezingsuitslagen 
uitdrukkelijk is verboden;

Or. en

Amendement 64
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Overweging N
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat, hoewel bij artikel 10, 
lid 2, van de Verkiezingsakte de 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen uitdrukkelijk is 
verboden, dergelijke uitslagen in het 
verleden toch bekend zijn gemaakt; 
overwegende dat een geharmoniseerd 
tijdstip voor de sluiting van de stembussen 
in alle lidstaten in sterke mate zou 
bijdragen aan het gemeenschappelijke 
Europese karakter van de Europese 
verkiezingen, en de kans zou verkleinen 
dat de uitslag wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

N. overwegende dat, hoewel bij artikel 10, 
lid 2, van de Verkiezingsakte de 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen uitdrukkelijk is 
verboden, dergelijke uitslagen in het 
verleden toch bekend zijn gemaakt; 
overwegende dat niettegenstaande het feit 
dat het aan de lidstaten is gezien hun 
electorale tradities om te bepalen op welke 
dag(en) in de verkiezingsperiode de 
verkiezingen plaatsvinden, een 
geharmoniseerd tijdstip voor de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten in 
sterke mate zou bijdragen aan het 
gemeenschappelijke Europese karakter van 
de Europese verkiezingen, en de kans zou 
verkleinen dat de uitslag wordt beïnvloed 
als de verkiezingsuitslagen in sommige 
lidstaten bekend worden gemaakt vóór de 
sluiting van de stembussen in alle lidstaten; 
overwegende dat het verbod op 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen in alle lidstaten 
gehandhaafd moet worden;

Or. nl

Amendement 65
Rainer Wieland, David McAllister

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat, hoewel bij artikel 10, 
lid 2, van de Verkiezingsakte de 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen uitdrukkelijk is 
verboden, dergelijke uitslagen in het 
verleden toch bekend zijn gemaakt;
overwegende dat een geharmoniseerd 
tijdstip voor de sluiting van de stembussen 
in alle lidstaten in sterke mate zou 

N. overwegende dat, hoewel bij artikel 10, 
lid 2, van de Verkiezingsakte de 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen uitdrukkelijk is 
verboden, dergelijke uitslagen in het 
verleden toch bekend zijn gemaakt;
overwegende dat een geharmoniseerd 
tijdstip voor de sluiting van de stembussen, 
en ten minste voor de indiening van per 
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bijdragen aan het gemeenschappelijke 
Europese karakter van de Europese 
verkiezingen, en de kans zou verkleinen 
dat de uitslag wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

post uitgebrachte stemmen, in alle 
lidstaten in sterke mate zou bijdragen aan 
het gemeenschappelijke Europese karakter 
van de Europese verkiezingen, en de kans 
zou verkleinen dat de uitslag wordt 
beïnvloed als de verkiezingsuitslagen in 
sommige lidstaten bekend worden gemaakt 
vóór de sluiting van de stembussen in alle 
lidstaten;

Or. de

Amendement 66
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat, hoewel bij artikel 10, 
lid 2, van de Verkiezingsakte de 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen uitdrukkelijk is 
verboden, dergelijke uitslagen in het 
verleden toch bekend zijn gemaakt;
overwegende dat een geharmoniseerd 
tijdstip voor de sluiting van de stembussen 
in alle lidstaten in sterke mate zou 
bijdragen aan het gemeenschappelijke 
Europese karakter van de Europese 
verkiezingen, en de kans zou verkleinen 
dat de uitslag wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

N. overwegende dat, hoewel bij artikel 10, 
lid 2, van de Verkiezingsakte de 
vroegtijdige bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen uitdrukkelijk is 
verboden, dergelijke uitslagen in het 
verleden toch bekend zijn gemaakt;
overwegende dat een geharmoniseerd 
tijdstip en geharmoniseerde data voor de 
sluiting van de stembussen in alle lidstaten 
in sterke mate zou bijdragen aan het 
gemeenschappelijke Europese karakter van 
de Europese verkiezingen, en de kans zou 
verkleinen dat de uitslag wordt beïnvloed 
als de verkiezingsuitslagen in sommige 
lidstaten bekend worden gemaakt vóór de 
sluiting van de stembussen in alle lidstaten;

Or. en

Amendement 67
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging O



PE565.204v01-00 32/105 AM\1071364NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe constitutionele orde 
in het leven is geroepen, door het 
Europees Parlement het recht toe te 
kennen de voorzitter van de Europese 
Commissie te kiezen14 in plaats van 
uitsluitend zijn toestemming te verlenen; 
overwegende dat de verkiezingen van 
2014 in dit verband een belangrijk 
precedent hebben geschept; overwegende 
dat de procedure voor de voordracht en 
selectie van topkandidaten voor deze 
functie tevens integraal deel moet 
uitmaken van de verkiezingscampagnes; 
overwegende dat de termijn voor de 
voordracht van kandidaten door de 
Europese politieke partijen in de 
Verkiezingsakte moet worden vastgelegd;

Schrappen

__________________
14 Artikel 17, lid 7, VEU.

Or. nl

Amendement 68
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe constitutionele orde 
in het leven is geroepen, door het
Europees Parlement het recht toe te kennen 
de voorzitter van de Europese Commissie1

te kiezen in plaats van uitsluitend zijn 
toestemming te verlenen; overwegende dat 
de verkiezingen van 2014 in dit verband 
een belangrijk precedent hebben 
geschept; overwegende dat de procedure 
voor de voordracht en selectie van
topkandidaten voor deze functie tevens 

O. overwegende dat het Europees 
Parlement door zichzelf het recht toe te 
kennen de voorzitter van de Europese
Commissie14 te kiezen, het Verdrag van 
Lissabon foutief heeft toegepast, hoewel 
de lidstaten dit niet voor ogen hadden toen 
zij het Verdrag ratificeerden;
overwegende dat de opkomst bij de
verkiezingen van 2014 de laagst 
geregistreerde ooit was, hetgeen het 
gebrek aan legitimiteit aantoont van de
procedure voor de voordracht en selectie 
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integraal deel moet uitmaken van de 
verkiezingscampagnes; overwegende dat 
de termijn voor de voordracht van 
kandidaten door de Europese politieke 
partijen in de Verkiezingsakte moet 
worden vastgelegd;

van de voorzitter van de Commissie;

__________________ __________________
1 Artikel 17, lid 7, VEU. 1 Artikel 17, lid 7, VEU.

Or. en

Amendement 69
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe constitutionele orde 
in het leven is geroepen, door het Europees 
Parlement het recht toe te kennen de 
voorzitter van de Europese Commissie1 te 
kiezen in plaats van uitsluitend zijn 
toestemming te verlenen; overwegende dat 
de verkiezingen van 2014 in dit verband 
een belangrijk precedent hebben geschept;
overwegende dat de procedure voor de 
voordracht en selectie van topkandidaten 
voor deze functie tevens integraal deel 
moet uitmaken van de 
verkiezingscampagnes; overwegende dat 
de termijn voor de voordracht van 
kandidaten door de Europese politieke 
partijen in de Verkiezingsakte moet 
worden vastgelegd;

O. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe constitutionele orde 
in het leven is geroepen, door het Europees 
Parlement het recht toe te kennen de 
voorzitter van de Europese Commissie1 te 
kiezen in plaats van uitsluitend zijn 
toestemming te verlenen; overwegende dat 
de verkiezingen van 2014 in dit verband 
een belangrijk precedent hebben geschept;
overwegende dat de voordracht van 
topkandidaten voor de functie van 
voorzitter van de Europese Commissie 
zorgt voor een koppeling tussen de op 
nationaal niveau uitgebrachte stemmen 
en de Europese context, en de EU-burgers 
in staat stelt een weloverwogen keuze te 
maken tussen de verschillende politieke 
programma's; overwegende dat de 
aanwijzing van topkandidaten door 
middel van open en transparante 
procedures de democratische legitimiteit 
versterkt, de verantwoordingsplicht 
bevordert en zou helpen hun bekendheid 
onder EU-burgers te vergroten; 
overwegende dat de procedure voor de 
voordracht en selectie van topkandidaten 
voor deze functie tevens integraal deel 
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moet uitmaken van de 
verkiezingscampagnes; overwegende dat 
de termijn voor de voordracht van 
kandidaten door de Europese politieke 
partijen in de Verkiezingsakte moet 
worden vastgelegd;

__________________ __________________
1 Artikel 17, lid 7, VEU. 1 Artikel 17, lid 7, VEU.

Or. en

Amendement 70
Barbara Spinelli, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe constitutionele orde 
in het leven is geroepen, door het Europees 
Parlement het recht toe te kennen de 
voorzitter van de Europese Commissie1 te 
kiezen in plaats van uitsluitend zijn 
toestemming te verlenen; overwegende dat 
de verkiezingen van 2014 in dit verband 
een belangrijk precedent hebben geschept;
overwegende dat de procedure voor de 
voordracht en selectie van topkandidaten 
voor deze functie tevens integraal deel 
moet uitmaken van de 
verkiezingscampagnes; overwegende dat 
de termijn voor de voordracht van 
kandidaten door de Europese politieke 
partijen in de Verkiezingsakte moet 
worden vastgelegd;

O. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe constitutionele orde 
in het leven is geroepen, door het Europees 
Parlement het recht toe te kennen de 
voorzitter van de Europese Commissie1 te 
kiezen in plaats van uitsluitend zijn 
toestemming te verlenen; overwegende dat 
de verkiezingen van 2014 in dit verband 
een belangrijk precedent hebben geschept;
overwegende dat de procedure voor de 
voordracht en selectie van topkandidaten 
voor deze functie tevens integraal deel 
moet uitmaken van de 
verkiezingscampagnes en, in een later
stadium, van de raadplegingen die 
plaatsvinden tussen de 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement en de Europese Raad 
overeenkomstig verklaring nr. 11, die 
gehecht is aan de Slotakte van de 
intergouvernementele conferentie tot 
aanneming van het Verdrag van 
Lissabon, met betrekking tot artikel 17, 
leden 6 en 7, van het Verdrag van de 
Europese Unie; overwegende dat de 
termijn voor de voordracht van kandidaten 
door de Europese politieke partijen in de 
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Verkiezingsakte moet worden vastgelegd;
en overwegende dat de topkandidaten 
voor de functie van voorzitter van de 
Commissie zichzelf aan de electorale 
toetsing zouden moeten onderwerpen en 
zich kandidaat zouden moeten stellen in 
de verkiezingen voor het Europees 
Parlement;

__________________ __________________
1 Artikel 17, lid 7, VEU. 1 Artikel 17, lid 7, VEU.

Or. en

Amendement 71
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe constitutionele orde 
in het leven is geroepen, door het Europees 
Parlement het recht toe te kennen de 
voorzitter van de Europese Commissie1 te 
kiezen in plaats van uitsluitend zijn 
toestemming te verlenen; overwegende dat 
de verkiezingen van 2014 in dit verband 
een belangrijk precedent hebben geschept;
overwegende dat de procedure voor de 
voordracht en selectie van topkandidaten 
voor deze functie tevens integraal deel 
moet uitmaken van de 
verkiezingscampagnes; overwegende dat 
de termijn voor de voordracht van 
kandidaten door de Europese politieke 
partijen in de Verkiezingsakte moet 
worden vastgelegd;

O. overwegende dat met het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe constitutionele orde 
in het leven is geroepen, door het Europees 
Parlement het recht toe te kennen de 
voorzitter van de Europese Commissie1 te 
kiezen in plaats van uitsluitend zijn 
toestemming te verlenen; overwegende dat 
de verkiezingen van 2014 in dit verband 
een belangrijk precedent hebben geschept;
overwegende dat de procedure voor de 
voordracht en selectie van topkandidaten 
voor deze functie een krachtige uiting is 
van functionerende transnationale 
Europese partijdemocratie en tevens 
integraal deel moet uitmaken van de 
verkiezingscampagnes; overwegende dat
de verkiezingen van 2014 voor het 
Europees Parlement hebben laten zien dat 
topkandidaten de interesse van burgers 
voor de Europese verkiezingen vergroten, 
en overwegende dat de termijn voor de 
voordracht van kandidaten door de 
Europese politieke partijen in de 
Verkiezingsakte moet worden vastgelegd;
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__________________ __________________
1 Artikel 17, lid 7, VEU. 1 Artikel 17, lid 7, VEU.

Or. en

Amendement 72
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat open, 
transparante en democratische 
procedures voor de selectie van 
kandidaten van cruciaal belang zijn voor 
de opbouw van vertrouwen in het politieke 
stelsel;

Or. en

Amendement 73
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat niet alle lidstaten hun 
burgers de mogelijkheid bieden vanuit het 
buitenland te stemmen, en dat de 
voorwaarden voor uitsluiting van het 
kiesrecht sterk uiteenlopen tussen de 
lidstaten die deze mogelijkheid wel 
bieden; overwegende dat het toekennen 
van het recht om deel te nemen aan de 
verkiezingen aan alle burgers van de Unie 
die buiten de Unie verblijven een bijdrage 
zou leveren aan de electorale gelijkheid;

Schrappen

Or. en
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Amendement 74
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat niet alle lidstaten hun 
burgers de mogelijkheid bieden vanuit het 
buitenland te stemmen, en dat de 
voorwaarden voor uitsluiting van het 
kiesrecht sterk uiteenlopen tussen de 
lidstaten die deze mogelijkheid wel 
bieden; overwegende dat het toekennen 
van het recht om deel te nemen aan de 
verkiezingen aan alle burgers van de Unie 
die buiten de Unie verblijven een bijdrage 
zou leveren aan de electorale gelijkheid;

Schrappen

Or. nl

Amendement 75
Esther de Lange, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat niet alle lidstaten hun 
burgers de mogelijkheid bieden vanuit het 
buitenland te stemmen, en dat de 
voorwaarden voor uitsluiting van het 
kiesrecht sterk uiteenlopen tussen de 
lidstaten die deze mogelijkheid wel bieden;
overwegende dat het toekennen van het 
recht om deel te nemen aan de 
verkiezingen aan alle burgers van de Unie 
die buiten de Unie verblijven een bijdrage 
zou leveren aan de electorale gelijkheid;

P. overwegende dat niet alle lidstaten hun 
burgers de mogelijkheid bieden vanuit het 
buitenland te stemmen, en dat de 
voorwaarden voor uitsluiting van het 
kiesrecht sterk uiteenlopen tussen de 
lidstaten die deze mogelijkheid wel bieden; 
overwegende dat het toekennen van het 
recht om deel te nemen aan de 
verkiezingen aan alle burgers van de Unie 
die buiten de Unie verblijven een bijdrage 
zou leveren aan de electorale gelijkheid; 
overwegende dat lidstaten hiervoor wel 
hun administraties beter op elkaar af 
moeten stemmen, om te voorkomen dat 
kiezers twee keer in twee verschillende 
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lidstaten hun stem uitbrengen;

Or. nl

Amendement 76
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat de huidige 
samenstelling van het Europees 
Parlement, met slechts 36,62 % vrouwen, 
ver achterblijft bij de waarden en 
doelstellingen van gendergelijkheid die 
worden bepleit in het Handvest van de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 77
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat de vaststelling van 
gemeenschappelijke kieslijsten van tot 
50 Europarlementsleden van 
verschillende nationaliteiten, geleid door 
de kandidaat-Commissievoorzitter van 
elke politieke familie, de Europese 
democratie nieuw leven zou inblazen;

Or. es

Amendement 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
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Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat het actieve 
stemrecht voor de verkiezingen van het 
Europees Parlement in dezelfde mate 
moet worden toegekend aan de Europese 
burgers die hun recht op vrij verkeer 
uitoefenen in een andere lidstaat dan de 
lidstaat waarvan zij onderdaan zijn, 
zonder dat deze burgers worden verplicht 
om zich in die lidstaat te vestigen;

Or. en

Amendement 79
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat ten minste 13 
lidstaten geen adequate interne regels 
hebben om te voorkomen dat burgers van 
de Unie die over een dubbele nationaliteit 
van EU-lidstaten beschikken twee maal 
hun stem uitbrengen, in schending van 
artikel 9 van de verkiezingsakte;

Or. en

Amendement 80
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Overweging P ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P ter. overwegende dat de invoering van 
een centrale verkiezingsautoriteit, zoals 
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die al in verschillende lidstaten bestaat, 
ook op Europees niveau nuttig zou zijn;

Or. es

Amendement 81
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten; overwegende dat 
de harmonisatie van de kiesgerechtigde 
leeftijd en de minimumleeftijd voor 
kandidaten uiterst wenselijk is, met het 
oog op werkelijke electorale gelijkheid 
voor de burgers van de Unie en het 
voorkomen van discriminatie met 
betrekking tot het meest fundamentele 
aspect van burgerschap: het recht op 
deelneming aan het democratisch proces;

Schrappen

Or. en

Amendement 82
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten; overwegende dat 

Schrappen
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de harmonisatie van de kiesgerechtigde 
leeftijd en de minimumleeftijd voor 
kandidaten uiterst wenselijk is, met het 
oog op werkelijke electorale gelijkheid 
voor de burgers van de Unie en het 
voorkomen van discriminatie met 
betrekking tot het meest fundamentele 
aspect van burgerschap: het recht op 
deelneming aan het democratisch proces;

Or. en

Amendement 83
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten; overwegende dat 
de harmonisatie van de kiesgerechtigde 
leeftijd en de minimumleeftijd voor 
kandidaten uiterst wenselijk is, met het 
oog op werkelijke electorale gelijkheid 
voor de burgers van de Unie en het 
voorkomen van discriminatie met 
betrekking tot het meest fundamentele 
aspect van burgerschap: het recht op 
deelneming aan het democratisch proces;

Schrappen

Or. nl

Amendement 84
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging Q
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Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten; overwegende dat 
de harmonisatie van de kiesgerechtigde 
leeftijd en de minimumleeftijd voor 
kandidaten uiterst wenselijk is, met het 
oog op werkelijke electorale gelijkheid 
voor de burgers van de Unie en het 
voorkomen van discriminatie met 
betrekking tot het meest fundamentele 
aspect van burgerschap: het recht op 
deelneming aan het democratisch proces;

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten;

Or. en

Amendement 85
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten; overwegende dat 
de harmonisatie van de kiesgerechtigde 
leeftijd en de minimumleeftijd voor 
kandidaten uiterst wenselijk is, met het 
oog op werkelijke electorale gelijkheid 
voor de burgers van de Unie en het 
voorkomen van discriminatie met 
betrekking tot het meest fundamentele 
aspect van burgerschap: het recht op 
deelneming aan het democratisch proces;

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten;

Or. en
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Amendement 86
Esther de Lange, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten; overwegende dat 
de harmonisatie van de kiesgerechtigde 
leeftijd en de minimumleeftijd voor 
kandidaten uiterst wenselijk is, met het oog 
op werkelijke electorale gelijkheid voor de 
burgers van de Unie en het voorkomen van 
discriminatie met betrekking tot het meest 
fundamentele aspect van burgerschap: het 
recht op deelneming aan het democratisch 
proces;

Q. overwegende dat de minimumleeftijd in 
de 28 lidstaten varieert van 18 tot 25 jaar 
voor het passief kiesrecht en van 16 tot 18 
jaar voor het actief kiesrecht, vanwege de 
verschillende constitutionele en electorale 
tradities in de lidstaten; overwegende dat 
de uiteindelijke convergentie van de 
kiesgerechtigde leeftijd en de 
minimumleeftijd voor kandidaten uiterst 
wenselijk zou zijn, met het oog op 
werkelijke electorale gelijkheid voor de 
burgers van de Unie en het voorkomen van 
discriminatie met betrekking tot het meest 
fundamentele aspect van burgerschap: het 
recht op deelneming aan het democratisch 
proces;

Or. nl

Amendement 87
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat nieuwe politieke 
identiteiten, met name in de grensregio's 
waar sprake is van intensieve 
grensoverschrijdende samenwerking, in 
opkomst zijn in de Unie, en overwegende 
dat met deze identiteiten rekening moet 
worden gehouden en dat moet worden 
nagedacht over grensoverschrijdende 
kiesdistricten en transnationale lijsten;
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Or. en

Amendement 88
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de bestaande 
Europese verkiezingsvoorschriften het 
uitbrengen van voorkeurstemmen 
toestaan, en dat twintig lidstaten een 
stelsel op basis van voorkeurstemmen 
hebben ingevoerd; overwegende dat 
kiesstelsels op basis van voorkeurstemmen 
de verantwoordingsplicht van de tot leden 
van het Europees Parlement gekozen 
personen en de democratische legitimiteit 
van het Europees Parlement als geheel 
aantoonbaar hebben vergroot;

Or. en

Amendement 89
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de officiële 
oprichting van politieke partijen op het 
niveau van de Europese Unie en de 
consolidering daarvan bijdragen tot de 
vorming van een Europees politiek 
bewustzijn en de uitdrukking van de wil 
van de Europese burgers, en dat dit ook 
de geleidelijke harmonisatie van de 
kiessystemen in de hand heeft gewerkt;

Or. es
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Amendement 90
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat leden van het 
Europees Parlement niet over de 
mogelijkheid beschikken tijdelijk te 
worden vervangen wanneer zij 
ouderschapsverlof opnemen of wanneer 
zij gedwongen zijn lange tijd verlof op te 
nemen wegens gezondheidsredenen, 
hetgeen het risico met zich meebrengt dat 
sommige kiesdistricten een lagere 
kwaliteit van vertegenwoordiging hebben 
dan andere; overwegende dat de 
mogelijkheid van tijdelijke vervanging 
alleen bestaat voor leden van het 
Europees Parlement uit bepaalde lidstaten 
die als minister worden benoemd in de 
nationale regeringen van die lidstaten;

Or. en

Amendement 91
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Overweging Q ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q ter. overwegende dat bij de Europese 
verkiezingen van 2014 de laagste opkomst 
in een lidstaat 13,05 %, de opkomst onder 
jonge kiezers in de EU 27,8 % en de 
algehele opkomst 42,61 % bedroeg; 
overwegende dat stemplicht een efficiënt 
middel is om de opkomst te vergroten en 
daardoor de democratische legitimiteit te 
verbreden, en overwegende dat de 
ervaringen in sommige lidstaten hebben 
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uitgewezen dat de plicht om te stemmen 
een waardevol element van burgerschap 
is;

Or. en

Amendement 92
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat stemmen per post en 
via e-mail en internet het verloop van de 
Europese verkiezingen doeltreffender en 
aantrekkelijker voor kiezers kan maken, 
mits het hoogst mogelijke niveau van 
gegevensbescherming wordt 
gewaarborgd;

Schrappen

Or. nl

Amendement 93
Rainer Wieland, David McAllister

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat stemmen per post en 
via e-mail en internet het verloop van de 
Europese verkiezingen doeltreffender en 
aantrekkelijker voor kiezers kan maken, 
mits het hoogst mogelijke niveau van 
gegevensbescherming wordt 
gewaarborgd;

Schrappen

Or. de
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Amendement 94
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat stemmen per post en 
via e-mail en internet het verloop van de 
Europese verkiezingen doeltreffender en 
aantrekkelijker voor kiezers kan maken, 
mits het hoogst mogelijke niveau van 
gegevensbescherming wordt 
gewaarborgd;

R. overwegende dat een bredere benutting 
van stemmen per post de opkomst bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement kan vergroten;

Or. en

Amendement 95
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat stemmen per post en 
via e-mail en internet het verloop van de 
Europese verkiezingen doeltreffender en 
aantrekkelijker voor kiezers kan maken, 
mits het hoogst mogelijke niveau van 
gegevensbescherming wordt gewaarborgd;

R. overwegende dat stemmen per post en 
via e-mail en internet, alsook de invoering 
van digitaal burgerschap dat dit mogelijk 
maakt, het verloop van de Europese 
verkiezingen doeltreffender en 
aantrekkelijker voor kiezers kan maken, 
mits het hoogst mogelijke niveau van 
gegevensbescherming wordt gewaarborgd;

Or. es

Amendement 96
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat stemmen via 
internet bepaalde bezwaren kent, zoals de 
moeilijkheid zeker te stellen dat de kiezer 
zijn of haar vrije keuze maakt, zonder 
druk van omstanders, de moeilijkheid om 
de gegevensbescherming en het 
stemgeheim te waarborgen, de 
moeilijkheid te waarborgen dat de 
stemmen op correcte wijze geteld worden 
zonder dat ermee geknoeid wordt, en de 
moeilijkheid het publiek ervan te 
overtuigen dat de uitslag betrouwbaar is;

Or. en

Amendement 97
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat slechts zeer weinig 
lidstaten het beginsel van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, een van de 
grondwaarden van de EU, hebben
opgenomen in hun nationale 
kieswetgeving; overwegende dat 
genderquota en om-en-omlijsten bij de 
politieke besluitvorming zeer doeltreffend 
zĳn gebleken bij het aanpakken van 
discriminatie en genderspecifieke 
machtsongelijkheid alsook bij het 
verbeteren van de democratische 
vertegenwoordiging in politieke 
besluitvormingsorganen;

Or. en

Amendement 98
Gerolf Annemans
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Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat, in de meeste lidstaten, 
de leden van de uitvoerende macht zich 
kandidaat kunnen stellen voor het 
Parlement zonder hun institutionele 
activiteit op te hoeven geven;

Schrappen

Or. nl

Amendement 99
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat, in de meeste lidstaten, 
de leden van de uitvoerende macht zich 
kandidaat kunnen stellen voor het 
Parlement zonder hun institutionele 
activiteit op te hoeven geven;

S. overwegende dat, in de meeste lidstaten, 
de leden van de uitvoerende macht zich 
kandidaat kunnen stellen voor het
nationale parlement zonder hun 
institutionele activiteit op te hoeven geven;

Or. en

Amendement 100
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de eerste prognoses 
van de verkiezingsuitslagen gelijktijdig in 
alle lidstaten moeten worden uitgebracht 
op de laatste dag van de 
verkiezingsperiode om 21.00 uur MET;

Schrappen

Or. nl
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Amendement 101
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de eerste prognoses 
van de verkiezingsuitslagen gelijktijdig in 
alle lidstaten moeten worden uitgebracht 
op de laatste dag van de verkiezingsperiode 
om 21.00 uur MET;

T. overwegende dat de eerste prognoses 
van de verkiezingsuitslagen gelijktijdig in 
alle lidstaten moeten worden uitgebracht 
op de laatste dag van de verkiezingsperiode 
om 20.00 uur MET;

Or. de

Amendement 102
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de eerste prognoses 
van de verkiezingsuitslagen gelijktijdig in 
alle lidstaten moeten worden uitgebracht 
op de laatste dag van de verkiezingsperiode 
om 21.00 uur MET;

T. overwegende dat de eerste prognoses 
van de verkiezingsuitslagen gelijktijdig in 
alle lidstaten moeten worden uitgebracht 
op de laatste dag van de verkiezingsperiode 
om 23.00 MET;

Or. en

Amendement 103
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de eerste prognoses 
van de verkiezingsuitslagen gelijktijdig in 
alle lidstaten moeten worden uitgebracht 

T. overwegende dat de eerste officiële
prognoses van de verkiezingsuitslagen 
gelijktijdig in alle lidstaten moeten worden 
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op de laatste dag van de verkiezingsperiode 
om 21.00 uur MET;

uitgebracht op de laatste dag van de 
verkiezingsperiode om 21.00 uur MET;

Or. nl

Amendement 104
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat het huidige 
systeem voor de zetelverdeling niet op een 
correcte toepassing van het beginsel van 
degressieve proportionaliteit is gebaseerd;

Or. de

Amendement 105
Iratxe García Pérez
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat er, ondanks de 
gestage vooruitgang die sinds 1979 is 
geboekt wat betreft het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen in de zetelverdeling, 
op dit gebied nog steeds aanzienlijke 
verschillen bestaan tussen de lidstaten, 
waarbij in tien van de lidstaten het 
percentage vrouwen lager ligt dan 33 %; 
overwegende dat er moet worden gestreefd 
naar een percentage vrouwen van 40 % 
voor de lidstaten die over meer dan 
15 zetels beschikken;

Or. en
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Amendement 106
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat het in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie verankerde 
beginsel van degressieve evenredigheid 
aanzienlijk heeft bijgedragen tot het 
gemeenschappelijke draagvlak voor het 
Europese project in alle lidstaten;

Or. en

Amendement 107
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat de oprichting van 
een Europese verkiezingsautoriteit de 
toegang tot informatie over de 
voorschriften inzake de Europese 
verkiezingen zou vergemakkelijken, het 
proces zou stroomlijnen en het Europese 
karakter van deze verkiezingen zou 
versterken;

Or. en

Amendement 108
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Overweging T ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

T ter. overwegende dat een 
gemeenschappelijke Europese 
verkiezingsdag de gemeenschappelijke 
deelname van burgers in de hele Unie 
beter zou weerspiegelen, de participatieve 
democratie zou versterken en zou helpen 
coherentere pan-Europese verkiezingen 
tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 109
Rainer Wieland, David McAllister

Ontwerpresolutie
Overweging T ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T ter. overwegende dat een vaste 
verkiezingsperiode voor de Europese 
verkiezingen de aandacht van de kiezers 
zou vergroten; overwegende dat een vaste 
verkiezingsperiode met zo min mogelijk 
nationale feestdagen de opkomst ten 
goede zou komen;

Or. de

Amendement 110
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen 

1. besluit dat er behoudens technische 
aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het 
aantal talen in dewelke de Akte is 
opgesteld (artikel 15) of de actualisering 
van artikel 7, lid 2, niets zal gewijzigd of 
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van het concept burgerschap van de Unie, 
het verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van 
de Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

toegevoegd worden aan de 
Verkiezingsakte van 20 september 1976;

Or. nl

Amendement 111
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het verbeteren van 
de werking van het Europees Parlement, 
het legitiemer en doeltreffender maken van 
de werkzaamheden van het Europees 
Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 112
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van 
de Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het legitiemer en 
doeltreffender maken van de 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie
alsook binnen de lidstaten;

Or. en

Amendement 113
Arne Gericke, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie en de 
electorale gelijkheid, het bevorderen van 
het beginsel van representatieve 
democratie evenals de rechtstreekse 
vertegenwoordiging van burgers van de 
Unie in het Europees Parlement 
overeenkomstig artikel 10 VWEU, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
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organisatie van Europese verkiezingen,
alsmede het realiseren van een zo groot 
mogelijke electorale gelijkheid voor de 
burgers van de Unie;

Or. de

Amendement 114
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, het 
bevorderen van gemeenschappelijk 
draagvlak onder burgers van alle 
lidstaten, het versterken van een 
evenwichtige samenstelling van het 
Europees Parlement, en het realiseren van 
meer electorale gelijkheid voor de burgers 
van de Unie;

Or. en

Amendement 115
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie op 
een wijze die niet in strijd is met het 
onmiskenbare primaat van nationaal 
bewustzijn en burgerschap, het verbeteren 
van de werking van het Europees 
Parlement en het bestuur van de Unie
overeenkomstig nationale democratieën, 
het legitiemer en doeltreffender maken van 
de werkzaamheden van het Europees 
Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 116
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische en supranationale
dimensie van de Europese verkiezingen, 
het bevorderen van het concept 
burgerschap van de Unie, het verbeteren 
van de werking van het Europees 
Parlement en het bestuur van de Unie, het 
legitiemer en doeltreffender maken van de 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
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gelijkheid voor de burgers van de Unie; het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 117
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische legitimiteit van het 
besluitvormingsproces in de EU, het 
bevorderen van het concept burgerschap 
van de Unie, het verbeteren van de werking 
van het Europees Parlement en het bestuur 
van de Unie, het legitiemer en 
doeltreffender maken van de 
werkzaamheden van het Europees 
Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

Or. en

Amendement 118
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 

1. besluit zijn verkiezingsprocedure tijdig 
voor de verkiezingen van 2019 te 
hervormen, met het oog op het versterken 
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van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid voor de burgers van de Unie;

van de democratische dimensie van de 
Europese verkiezingen, het bevorderen van 
het concept burgerschap van de Unie, het 
verbeteren van de werking van het 
Europees Parlement en het bestuur van de 
Unie, het legitiemer en doeltreffender 
maken van de werkzaamheden van het 
Europees Parlement, het vergroten van de 
doeltreffendheid van het systeem voor de 
organisatie van Europese verkiezingen, en 
het realiseren van meer electorale 
gelijkheid en participatie voor de burgers 
van de Unie;

Or. en

Amendement 119
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. stelt vast dat de Akte zoals ze bestaat 
een garantie is voor rechtstreekse 
algemene verkiezingen volgens 
democratische principes;

Or. nl

Amendement 120
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. voegt er aan toe dat de lidstaten 
autonoom zijn om de 
verkiezingsvoorwaarden en de 
verkiezingsprocedures zelf te bepalen voor 
hun burgers;
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Or. nl

Amendement 121
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese 
verkiezingscampagnes gebruikt materiaal, 
omdat deze maatregelen de transparantie 
van de Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen 
hun stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

Schrappen

Or. en

Amendement 122
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese 
verkiezingscampagnes gebruikt materiaal, 
omdat deze maatregelen de transparantie 

Schrappen
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van de Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen 
hun stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

Or. nl

Amendement 123
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese
verkiezingscampagnes gebruikt materiaal, 
omdat deze maatregelen de transparantie 
van de Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen 
hun stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2



PE565.204v01-00 62/105 AM\1071364NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's en de namen 
van hun kandidaten voor de functie van 
voorzitter van de Commissie op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 125
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de
omvang van een Europese fractie in het 

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de
politieke invloed van Europese politieke 
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Europees Parlement; partijen en hun vermogen om fracties te 
vormen in het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 126
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te laten verschijnen in 
verkiezingsspotjes op televisie en radio en 
te plaatsen op posters en ander tijdens de 
Europese verkiezingscampagnes gebruikt 
materiaal, omdat deze maatregelen de 
transparantie van de Europese verkiezingen 
en de democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 127
Rainer Wieland, David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door het mogelijk te maken hun namen en 
logo's op de stembiljetten te plaatsen, en 
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tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

beveelt aan ze tevens te plaatsen op posters 
en ander tijdens de Europese 
verkiezingscampagnes gebruikt materiaal, 
omdat deze maatregelen de transparantie 
van de Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

Or. de

Amendement 128
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen 
hun stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

2. erkent dat nationale politieke partijen 
het recht hebben om de namen en logo's
van de Europese politieke partijen op 
posters en ander tijdens de Europese 
verkiezingscampagnes gebruikt materiaal
te plaatsen;

Or. pl

Amendement 129
Jo Leinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, in het bijzonder 
verkiezingsmanifesten, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 
omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 130
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 
Europese politieke partijen te vergroten 
door hun namen en logo's op de 
stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 
tevens te plaatsen op posters en ander 
tijdens de Europese verkiezingscampagnes 
gebruikt materiaal, omdat deze 
maatregelen de transparantie van de 
Europese verkiezingen en de 
democratische wijze waarop de 
verkiezingen verlopen, ten goede zouden 
komen, daar de burgers een duidelijk 
verband zouden kunnen leggen tussen hun 
stem en de gevolgen daarvan voor de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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omvang van een Europese fractie in het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 131
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. stelt voor dat de namen en logo's 
van de nationale politieke partijen of 
allianties van partijen op de stembiljetten 
moeten worden geplaatst, en dat op deze 
stembiljetten eveneens eventuele 
verbanden van deze nationale politieke 
partijen of allianties van partijen met 
Europese politieke partijen mogen worden 
vermeld;

Or. en

Amendement 132
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. spoort de lidstaten aan de deelname 
van Europese politieke partijen en hun 
topkandidaten aan verkiezingscampagnes 
te bevorderen, met name op televisie en in 
andere media;

Or. en

Amendement 133
György Schöpflin



AM\1071364NL.doc 67/105 PE565.204v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is tegelijkertijd van mening dat, 
gezien de waarde die de Europese Unie 
hecht aan het subsidiariteitsbeginsel, 
regionale politieke partijen die aan de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement deelnemen dezelfde praktijken 
zouden moeten hanteren en dat de 
regionale autoriteiten moeten worden 
aangemoedigd om in dat kader officieel 
erkende regionale talen te gebruiken;

Or. en

Amendement 134
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van plan een gemeenschappelijke 
minimumtermijn van twaalf weken vóór 
de verkiezingsdag in te voeren voor de 
vaststelling van nationale lijsten, teneinde 
de electorale gelijkheid te vergroten door 
de kandidaten en de kiezers in de Unie 
evenveel tijd te geven om zich voor te 
bereiden op de verkiezingen en na te 
denken over hun stemkeuze;

Schrappen

Or. nl

Amendement 135
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van plan een gemeenschappelijke 
minimumtermijn van twaalf weken vóór de 
verkiezingsdag in te voeren voor de 
vaststelling van nationale lijsten, teneinde 
de electorale gelijkheid te vergroten door 
de kandidaten en de kiezers in de Unie 
evenveel tijd te geven om zich voor te 
bereiden op de verkiezingen en na te 
denken over hun stemkeuze;

3. is van plan een gemeenschappelijke 
minimumtermijn van twaalf weken vóór de 
verkiezingsdag in te voeren voor de 
vaststelling van kieslijsten, teneinde de 
electorale gelijkheid te vergroten door de 
kandidaten en de kiezers in de Unie 
evenveel tijd te geven om zich voor te 
bereiden op de verkiezingen en na te 
denken over hun stemkeuze;

Or. en

Amendement 136
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van plan een gemeenschappelijke 
minimumtermijn van twaalf weken vóór de 
verkiezingsdag in te voeren voor de 
vaststelling van nationale lijsten, teneinde 
de electorale gelijkheid te vergroten door 
de kandidaten en de kiezers in de Unie 
evenveel tijd te geven om zich voor te 
bereiden op de verkiezingen en na te 
denken over hun stemkeuze;

3. is van plan een gemeenschappelijke 
minimumtermijn van twaalf weken vóór de 
verkiezingsdag in te voeren voor de 
vaststelling van nationale lijsten, teneinde 
de electorale gelijkheid te vergroten door 
de kandidaten en de kiezers in de Unie 
evenveel tijd te geven om zich voor te 
bereiden op de verkiezingen en na te 
denken over hun stemkeuze; spoort de 
lidstaten aan na te denken over manieren 
om grotere convergentie te 
bewerkstelligen tussen de regelgeving 
inzake verkiezingscampagnes voor de 
Europese verkiezingen;

Or. en

Amendement 137
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt voor minimumnormen met 
betrekking tot transparantie en interne 
partijdemocratie te formuleren waaraan 
de voordracht van kandidaten voor de 
Europese verkiezingen dient te voldoen; 
beveelt aan nationale partijen ertoe te 
verplichten de kandidaten voor de 
Europese verkiezingen via democratische 
verkiezingen te selecteren;

Or. de

Amendement 138
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt voor dat lidstaten met regio's 
die over wetgevingsbevoegdheden 
beschikken ervoor zorgen dat dit feit 
weerspiegeld wordt in de opdeling van 
hun kiesgebied, teneinde de politieke 
realiteit van iedere lidstaat beter weer te 
geven;

Or. en

Amendement 139
Ernest Maragall, Josep-Maria Terricabras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. stelt voor dat 25 leden van het 
Europees Parlement worden gekozen om 
een kiesdistrict te vertegenwoordigen dat 
door het gehele grondgebied van de 
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Europese Unie wordt gevormd, op basis 
van het principe dat pan-Europese lijsten 
worden opgesteld met kandidaten uit ten 
minste een derde van de lidstaten, dat niet 
meer 25 % van de kandidaten op elke lijst 
inwoner van dezelfde lidstaat mag zijn, en 
dat elke groep van vijf kandidaten wordt 
samengesteld uit onderdanen uit vijf 
verschillende lidstaten; dat iedere kiezer, 
naast zijn stem op de nationale of 
regionale lijst, één stem kan uitbrengen 
op de EU-lijst; en dat de aldus gewonnen 
zetels zonder een minimumdrempel 
overeenkomstig de methode Sainte-Laguë 
worden toegewezen; stelt voorts voor dat 
op EU-niveau een verkiezingsautoriteit 
wordt opgericht om het verloop van de 
verkiezing van kandidaten van de pan-
Europese lijst te regelen en de 
verkiezingsuitslag te controleren;

Or. en

Amendement 140
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor een verplichte drempel in te 
voeren, variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel en die 
meer dan 26 zetels omvatten; acht deze 
maatregel van belang voor het 
waarborgen van de werking van het 
Europees Parlement, omdat hiermee 
verdere versnippering wordt voorkomen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 141
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor een verplichte drempel in te 
voeren, variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel en die 
meer dan 26 zetels omvatten; acht deze 
maatregel van belang voor het 
waarborgen van de werking van het 
Europees Parlement, omdat hiermee 
verdere versnippering wordt voorkomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 142
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor een verplichte drempel in te 
voeren, variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel en die 
meer dan 26 zetels omvatten; acht deze 
maatregel van belang voor het 
waarborgen van de werking van het
Europees Parlement, omdat hiermee 
verdere versnippering wordt voorkomen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 143
Arne Gericke, Ulrike Müller
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor een verplichte drempel in te 
voeren, variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel en die 
meer dan 26 zetels omvatten; acht deze 
maatregel van belang voor het 
waarborgen van de werking van het 
Europees Parlement, omdat hiermee 
verdere versnippering wordt voorkomen;

Schrappen

Or. de

Amendement 144
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor een verplichte drempel in te 
voeren, variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel en die 
meer dan 26 zetels omvatten; acht deze 
maatregel van belang voor het 
waarborgen van de werking van het 
Europees Parlement, omdat hiermee 
verdere versnippering wordt voorkomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 145
Arne Gericke, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor een verplichte drempel in te 
voeren, variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel en die 
meer dan 26 zetels omvatten; acht deze 
maatregel van belang voor het 
waarborgen van de werking van het 
Europees Parlement, omdat hiermee 
verdere versnippering wordt voorkomen;

4. stelt voor bestaande, verplichte
drempels voor de Europese verkiezingen 
geleidelijk af te schaffen, teneinde de 
electorale gelijkheid van en gelijke kansen
voor alle burgers van de Unie te 
bevorderen en hun rechtstreekse 
democratische vertegenwoordiging 
overeenkomstig artikel 10 VWEU te 
versterken;

Or. de

Amendement 146
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor een verplichte drempel in te 
voeren, variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel en die 
meer dan 26 zetels omvatten; acht deze 
maatregel van belang voor het 
waarborgen van de werking van het 
Europees Parlement, omdat hiermee 
verdere versnippering wordt voorkomen;

4. stelt voor dat, indien op nationaal 
niveau een kiesdrempel wordt ingesteld, 
deze niet hoger mag zijn dan 3 % van de 
uitgebrachte stemmen;

Or. en

Amendement 147
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt voor een verplichte drempel in te 
voeren, variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel en die 
meer dan 26 zetels omvatten; acht deze 
maatregel van belang voor het 
waarborgen van de werking van het
Europees Parlement, omdat hiermee 
verdere versnippering wordt voorkomen;

4. acht het van belang dat de 
samenstelling van het Europees 
Parlement de diversiteit van de politieke 
denkbeelden in de EU weerspiegelt; 
spoort de lidstaten bijgevolg aan ervoor te 
zorgen dat hun kiesstelsels deze diversiteit 
zo veel mogelijk weerspiegelen, met 
inbegrip van de vertegenwoordiging van 
kleinere politieke krachten; bevestigt dat 
er in feite geen politieke of juridische 
redenen bestaan om verder te gaan dan de 
bindende voorschriften van de 
verkiezingsakte, die de lidstaten toestaat, 
maar er niet toe verplicht via nationale 
kieswetgeving drempels in te voeren, 
variërend van 3 % tot 5 %, voor de 
zetelverdeling in de lidstaten met één 
kiesdistrict en kiesdistricten waar gebruik 
wordt gemaakt van het lijstenstelsel; 
bevestigt dat het Europees Parlement 
bereid is om zijn standpunt te 
heroverwegen indien er sprake is van een 
dringende noodzaak om op Europees 
niveau actie te ondernemen in het belang 
van de waarborging van de functionering 
van het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 148
Arne Gericke, Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt de bijzondere betekenis 
van de Europese fracties, die nu reeds een 
doeltreffende samenwerking van 
nationale partijen van alle grootten 
mogelijk maken, zoals geïllustreerd wordt 
door de grote fracties die bestaan uit 40 
en in sommige gevallen meer dan 50 
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nationale partijen;

Or. de

Amendement 149
Max Andersson, Sven Giegold

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt voor dat door de lidstaten 
ingestelde kiesdistricten niet minder dan 
10 % van het totale aantal aan de 
desbetreffende lidstaat toegewezen zetels 
zouden mogen omvatten en dat voor 
kiesdistricten die minder dan 26 zetels 
omvatten op nationaal niveau een 
mechanisme voor de aanpassing van het 
aantal zetels moet worden opgezet 
teneinde het beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging te waarborgen;

Or. en

Amendement 150
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om de verkiezingen in alle 
lidstaten te beëindigen op de zondag van 
de Europese verkiezingen om 21.00 uur 
MET, omdat hiermee de correcte 
toepassing van artikel 10, lid 2, van de 
Verkiezingsakte wordt gewaarborgd en de 
kans wordt verkleind dat de uitslag van de 
verkiezingen wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

Schrappen
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Or. en

Amendement 151
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om de verkiezingen in alle 
lidstaten te beëindigen op de zondag van de 
Europese verkiezingen om 21.00 uur MET, 
omdat hiermee de correcte toepassing van 
artikel 10, lid 2, van de Verkiezingsakte 
wordt gewaarborgd en de kans wordt 
verkleind dat de uitslag van de 
verkiezingen wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

5. stelt voor, ondanks dat het lidstaten vrij 
staat de dag(en) van de verkiezingen 
binnen de verkiezingsperiode te bepalen,
om de verkiezingen in alle lidstaten te 
beëindigen op de zondag van de Europese 
verkiezingen om 21.00 uur MET, omdat 
hiermee de correcte toepassing van artikel 
10, lid 2, van de Verkiezingsakte wordt 
gewaarborgd en de kans wordt verkleind 
dat de uitslag van de verkiezingen wordt 
beïnvloed als de verkiezingsuitslagen in 
sommige lidstaten bekend worden gemaakt 
vóór de sluiting van de stembussen in alle 
lidstaten; pleit voor handhaving in alle 
lidstaten van het verbod op vroegtijdige 
bekendmaking van de 
verkiezingsuitslagen;

Or. nl

Amendement 152
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om de verkiezingen in alle 
lidstaten te beëindigen op de zondag van 
de Europese verkiezingen om 21.00 uur 
MET, omdat hiermee de correcte 
toepassing van artikel 10, lid 2, van de 
Verkiezingsakte wordt gewaarborgd en de 
kans wordt verkleind dat de uitslag van de 

5. stelt voor om de stembureaus in alle 
lidstaten te laten sluiten op de zondag van 
de Europese verkiezingen om 21.00 uur 
MET, omdat hiermee de correcte 
toepassing van artikel 10, lid 2, van de 
Verkiezingsakte wordt gewaarborgd en de 
kans wordt verkleind dat de uitslag van de 
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verkiezingen wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

verkiezingen wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

Or. en

Amendement 153
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om de verkiezingen in alle 
lidstaten te beëindigen op de zondag van de 
Europese verkiezingen om 21.00 uur MET, 
omdat hiermee de correcte toepassing van 
artikel 10, lid 2, van de Verkiezingsakte 
wordt gewaarborgd en de kans wordt 
verkleind dat de uitslag van de 
verkiezingen wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

5. stelt voor om de verkiezingen in alle 
lidstaten te beëindigen op de zondag van de 
Europese verkiezingen om 20.00 uur MET, 
omdat hiermee de correcte toepassing van 
artikel 10, lid 2, van de Verkiezingsakte 
wordt gewaarborgd en de kans wordt 
verkleind dat de uitslag van de 
verkiezingen wordt beïnvloed als de 
verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

Or. de

Amendement 154
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt voor om de verkiezingen in alle 
lidstaten te beëindigen op de zondag van de 
Europese verkiezingen om 21.00 uur
MET, omdat hiermee de correcte 
toepassing van artikel 10, lid 2, van de 
Verkiezingsakte wordt gewaarborgd en de 
kans wordt verkleind dat de uitslag van de 
verkiezingen wordt beïnvloed als de 

5. stelt voor om de verkiezingen in alle 
lidstaten te beëindigen op de zondag van de 
Europese verkiezingen om 23.00 MET, 
omdat hiermee de correcte toepassing van 
artikel 10, lid 2, van de Verkiezingsakte 
wordt gewaarborgd en de kans wordt 
verkleind dat de uitslag van de 
verkiezingen wordt beïnvloed als de 
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verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

verkiezingsuitslagen in sommige lidstaten 
bekend worden gemaakt vóór de sluiting 
van de stembussen in alle lidstaten;

Or. en

Amendement 155
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van plan een gemeenschappelijke 
termijn van 12 weken vóór de Europese 
verkiezingen vast te stellen voor de 
voordracht van topkandidaten door de 
Europese politieke partijen; beschouwt 
het proces met het oog op de voordracht 
van topkandidaten als een belangrijk 
onderdeel van de verkiezingscampagnes, 
gezien het impliciete verband tussen de 
uitslagen van de Europese verkiezingen 
en de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie, zoals verankerd in het 
Verdrag van Lissabon;

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van plan een gemeenschappelijke 
termijn van 12 weken vóór de Europese 
verkiezingen vast te stellen voor de 
voordracht van topkandidaten door de 
Europese politieke partijen; beschouwt 
het proces met het oog op de voordracht 
van topkandidaten als een belangrijk 

Schrappen
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onderdeel van de verkiezingscampagnes, 
gezien het impliciete verband tussen de 
uitslagen van de Europese verkiezingen 
en de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie, zoals verankerd in het 
Verdrag van Lissabon;

Or. nl

Amendement 157
Rainer Wieland, David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van plan een gemeenschappelijke 
termijn van 12 weken vóór de Europese 
verkiezingen vast te stellen voor de 
voordracht van topkandidaten door de 
Europese politieke partijen; beschouwt 
het proces met het oog op de voordracht 
van topkandidaten als een belangrijk 
onderdeel van de verkiezingscampagnes, 
gezien het impliciete verband tussen de 
uitslagen van de Europese verkiezingen 
en de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie, zoals verankerd in het 
Verdrag van Lissabon;

Schrappen

Or. de

Amendement 158
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van plan een gemeenschappelijke 
termijn van 12 weken vóór de Europese 
verkiezingen vast te stellen voor de 
voordracht van topkandidaten door de

6. stelt voor dat alleen Europese politieke 
partijen en Europese kandidaten die op 
een transnationale lijst voor het pan-
Europese kiesdistrict staan een kandidaat 
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Europese politieke partijen; beschouwt het 
proces met het oog op de voordracht van 
topkandidaten als een belangrijk 
onderdeel van de verkiezingscampagnes, 
gezien het impliciete verband tussen de 
uitslagen van de Europese verkiezingen 
en de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie, zoals verankerd in het 
Verdrag van Lissabon;

voor de functie van voorzitter van de 
Commissie mogen voordragen, en dat 
deze kandidaten op de eerste plaats van de 
desbetreffende lijst moeten worden 
geplaatst;

Or. en

Amendement 159
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van plan een gemeenschappelijke 
termijn van 12 weken vóór de Europese 
verkiezingen vast te stellen voor de 
voordracht van topkandidaten door de 
Europese politieke partijen; beschouwt het 
proces met het oog op de voordracht van 
topkandidaten als een belangrijk onderdeel 
van de verkiezingscampagnes, gezien het 
impliciete verband tussen de uitslagen van 
de Europese verkiezingen en de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie, zoals 
verankerd in het Verdrag van Lissabon;

6. is van plan een gemeenschappelijke 
termijn van 12 weken vóór de Europese 
verkiezingen vast te stellen voor de 
voordracht van topkandidaten door de 
Europese politieke partijen, zodat hun 
verkiezingsprogramma's kunnen worden 
gepresenteerd, er politieke debatten tussen 
de kandidaten kunnen worden 
georganiseerd en EU-brede 
verkiezingscampagnes kunnen worden 
opgezet; beschouwt het proces met het oog 
op de voordracht van topkandidaten als een 
belangrijk onderdeel van de 
verkiezingscampagnes, gezien het 
impliciete verband tussen de uitslagen van 
de Europese verkiezingen en de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie, zoals 
verankerd in het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 160
Mercedes Bresso
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. besluit dat een gemeenschappelijke 
termijn van acht weken moet worden 
ingesteld voor de voltooiing van de 
kiezerslijsten en van zes weken voor de 
uitwisseling van informatie over burgers 
van de Unie met een dubbele nationaliteit 
en burgers van de Unie die in een andere 
lidstaat gevestigd zijn met de nationale 
bevoegde autoriteit die met de kiezerslijst 
is belast;

Or. en

Amendement 161
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. acht het van essentieel belang dat 
politieke partijen op alle niveaus 
democratische en transparante 
procedures invoeren voor de selectie van 
kandidaten voor het Europees Parlement 
en van kandidaten voor de de functie van 
voorzitter van de Commissie;

Or. en

Amendement 162
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst op het impliciete verband 
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tussen de uitslagen van de Europese 
verkiezingen en de verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie, zoals 
verankerd in het Verdrag van Lissabon; 
stelt dienovereenkomstig voor dat het 
nieuw verkozen Parlement door middel 
van een stemming in plenaire vergadering 
aan moet geven naar welke kandidaat 
voor het voorzitterschap van de 
Commissie zijn voorkeur uitgaat;

Or. en

Amendement 163
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. stelt voor de integriteit van de 
verkiezingen te vergroten door campagne-
uitgaven te beperken tot een redelijk 
bedrag dat politieke partijen in staat stelt 
zichzelf, hun kandidaten en hun 
verkiezingsprogramma's behoorlijk te 
presenteren;

Or. en

Amendement 164
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. stelt voor dat iedere kiezer, naast 
zijn stem op de nationale of regionale lijst, 
één stem moet kunnen uitbrengen op de 
EU-brede lijst;

Or. en
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Amendement 165
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om de burgers van de Unie 
die in een derde land verblijven het recht 
toe te kennen om te stemmen bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement; is van mening dat alle burgers 
van de Unie hierdoor eindelijk hetzelfde 
stemrecht zouden krijgen bij de Europese 
verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden 
en ongeacht hun verblijfplaats of 
nationaliteit;

Schrappen

Or. en

Amendement 166
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om de burgers van de Unie 
die in een derde land verblijven het recht 
toe te kennen om te stemmen bij de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement; is van mening dat alle burgers 
van de Unie hierdoor eindelijk hetzelfde 
stemrecht zouden krijgen bij de Europese 
verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden 
en ongeacht hun verblijfplaats of 
nationaliteit;

Schrappen

Or. nl
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Amendement 167
Esther de Lange, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om de burgers van de Unie die 
in een derde land verblijven het recht toe te 
kennen om te stemmen bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement; is van 
mening dat alle burgers van de Unie 
hierdoor eindelijk hetzelfde stemrecht 
zouden krijgen bij de Europese 
verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden 
en ongeacht hun verblijfplaats of 
nationaliteit;

7. stelt voor om de burgers van de Unie die 
in een derde land verblijven het recht toe te 
kennen om te stemmen bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement; is van 
mening dat alle burgers van de Unie 
hierdoor eindelijk hetzelfde stemrecht 
zouden krijgen bij de Europese 
verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden 
en ongeacht hun verblijfplaats of 
nationaliteit; roept de lidstaten wel op 
hiertoe hun administraties beter op elkaar 
af te stemmen, om te voorkomen dat 
kiezers twee keer in twee verschillende 
lidstaten hun stem uitbrengen;

Or. nl

Amendement 168
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om de burgers van de Unie die 
in een derde land verblijven het recht toe te 
kennen om te stemmen bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement; is van 
mening dat alle burgers van de Unie 
hierdoor eindelijk hetzelfde stemrecht 
zouden krijgen bij de Europese 
verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden 
en ongeacht hun verblijfplaats of
nationaliteit;

7. stelt voor om de burgers van de Unie die 
in een derde land verblijven het recht toe te 
kennen om te stemmen bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement; is van 
mening dat alle burgers van de Unie 
hierdoor eindelijk hetzelfde stemrecht 
zouden krijgen bij de Europese 
verkiezingen, onder dezelfde voorwaarden 
en ongeacht hun verblijfplaats of
staatsburgerschap;

Or. en
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Amendement 169
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
burgerparticipatie in hun eigen 
samenleving aan te moedigen door het 
actief kiesrecht uit te breiden tot iedere 
persoon die in het desbetreffende land 
gevestigd is;

Or. en

Amendement 170
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om, 
overeenkomstig artikel 14 van de 
verkiezingsakte, een gemeenschappelijke 
reeks maatregelen vast te stellen om te 
waarborgen dat geen enkele burger van 
de Unie met een dubbele nationaliteit van 
EU-lidstaten tijdens de verkiezingen vaker 
dan een keer zijn stem uit kan brengen;

Or. en

Amendement 171
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een Schrappen
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volgende stap, na te denken over 
manieren om te komen tot een 
geharmoniseerde minimumleeftijd voor de 
kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Or. en

Amendement 172
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over 
manieren om te komen tot een 
geharmoniseerde minimumleeftijd voor de 
kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Schrappen

Or. en

Amendement 173
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over 
manieren om te komen tot een 
geharmoniseerde minimumleeftijd voor de 
kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 174
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over 
manieren om te komen tot een 
geharmoniseerde minimumleeftijd voor de 
kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Schrappen

Or. en

Amendement 175
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over 
manieren om te komen tot een 
geharmoniseerde minimumleeftijd voor de 
kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Schrappen

Or. nl

Amendement 176
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over 
manieren om te komen tot een 
geharmoniseerde minimumleeftijd voor de 
kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Rainer Wieland, David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over 
manieren om te komen tot een 
geharmoniseerde minimumleeftijd voor de 
kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Schrappen

Or. de

Amendement 178
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over 
manieren om te komen tot een 
geharmoniseerde minimumleeftijd voor de
kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 

8. besluit dat de minimumleeftijd voor
kiezers bij de Europese verkiezingen vast 
moet worden gesteld op 16 jaar, teneinde 
de electorale gelijkheid van de burgers van 
de Unie verder te vergroten;
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verder te vergroten;

Or. en

Amendement 179
Esther de Lange, Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over manieren 
om te komen tot een geharmoniseerde 
minimumleeftijd voor de kiezers van 16 
jaar, teneinde de electorale gelijkheid van 
de burgers van de Unie verder te vergroten;

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over manieren 
om de convergentie van de 
minimumleeftijd van kiezers te 
stimuleren, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Or. nl

Amendement 180
Claudia Tapardel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over manieren 
om te komen tot een geharmoniseerde 
minimumleeftijd voor de kiezers van 16 
jaar, teneinde de electorale gelijkheid van 
de burgers van de Unie verder te vergroten;

8. beveelt de lidstaten aan om, als een 
volgende stap, na te denken over manieren 
om te komen tot een geharmoniseerde 
minimumleeftijd voor de kiezers van 16 
jaar, daarbij rekening houdend met het 
constitutionele en juridische stelsel in 
iedere lidstaat, teneinde de electorale 
gelijkheid van de burgers van de Unie 
verder te vergroten;

Or. en
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Amendement 181
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beveelt de lidstaten aan na te 
denken over manieren om het stelsel op 
basis van voorkeurstemmen breder in te 
voeren, teneinde de verantwoordingsplicht 
en de democratische legitimiteit te 
vergroten;

Or. en

Amendement 182
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. stelt voor de minimumleeftijd voor 
het actief en het passief kiesrecht voor de 
Europese verkiezingen te harmoniseren, 
teneinde de electorale gelijkheid van 
Unieburgers verder te vergroten;

Or. en

Amendement 183
Arne Gericke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. spoort de lidstaten aan te overwegen 
een familiestemrecht in te voeren naar het 
concept van Paul Denemy ("Denemy 
Vote") en is verheugd over de serieuze, 
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positieve debatten over dit onderwerp in 
talrijke lidstaten;

Or. de

Amendement 184
Viviane Reding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. beveelt de lidstaten aan na te denken 
over manieren om de stemplicht voor de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement uit te breiden, teneinde de 
opkomst te vergroten en daarmee de 
democratische legitimiteit te versterken;

Or. en

Amendement 185
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-
mail en internet, om het stemmen 
gemakkelijker te maken voor mensen met 
verminderde mobiliteit en mensen die in 
het buitenland wonen;

Schrappen

Or. de

Amendement 186
Gerolf Annemans
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-
mail en internet, om het stemmen 
gemakkelijker te maken voor mensen met 
verminderde mobiliteit en mensen die in 
het buitenland wonen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 187
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit en mensen die in het buitenland 
wonen;

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit;

Or. pl

Amendement 188
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen 
gemakkelijker te maken voor mensen met 
verminderde mobiliteit en mensen die in 
het buitenland wonen;

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post, om het 
stemmen gemakkelijker te maken voor 
mensen met verminderde mobiliteit en 
mensen die in het buitenland wonen;
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Or. en

Amendement 189
György Schöpflin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit en mensen die in het buitenland
wonen;

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit en mensen die in een EU-
lidstaat wonen waarvan zij geen 
onderdaan zijn of die in een derde land 
wonen;

Or. en

Amendement 190
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit en mensen die in het buitenland 
wonen;

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om de deelname te vergroten, 
en het stemmen gemakkelijker te maken 
voor alle burgers en met name voor
mensen met verminderde mobiliteit en 
mensen die in het buitenland wonen;

Or. en

Amendement 191
Claudia Tapardel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit en mensen die in het buitenland 
wonen;

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit en mensen die in het buitenland 
wonen, mits de nodige maatregelen 
worden genomen om iedere vorm van 
eventuele stemfraude via deze wegen te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 192
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit en mensen die in het buitenland 
wonen;

9. moedigt de lidstaten aan gebruik te 
maken van stemmen per post en via e-mail 
en internet, om het stemmen gemakkelijker 
te maken voor mensen met verminderde 
mobiliteit en mensen die in het buitenland 
wonen, en pleit voor de invoering van 
digitaal burgerschap;

Or. es

Amendement 193
Morten Messerschmidt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. spoort de lidstaten aan om de 
spontane herkenning door burgers van de 



AM\1071364NL.doc 95/105 PE565.204v01-00

NL

leden van het Europees Parlement die hen 
vertegenwoordigen te bevorderen, en 
daarmee het vermogen van burgers de 
handelingen van deze leden op 
democratische wijze te monitoren, ofwel 
door te kiezen voor één enkel Europees 
kiesdistrict ofwel door de indeling van de 
kiesdistricten daadwerkelijk te laten 
samenvallen met de menselijke, 
historische, geografische en economische 
realiteit;

Or. en

Amendement 194
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. beveelt de lidstaten aan zeer 
voorzichtig om te gaan met de 
mogelijkheid te stemmen via internet, en 
stelt voor dat, indien een lidstaat voor de 
Europese verkiezingen gebruik wil maken 
van een systeem om te stemmen via 
internet, ervoor gezorgd moet worden dat 
in het kader van dit systeem niet alleen 
het stemgeheim gewaarborgd blijft, maar 
ook dat de nauwkeurigheid van de uitslag 
onafhankelijk kan worden geverifieerd;

Or. en

Amendement 195
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de betrokken instellingen het Schrappen
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Kaderakkoord over de betrekkingen 
tussen het Europees Parlement en de 
Europese Commissie te herzien, met het 
oog op de aanpassing van de regels inzake 
leden van de Commissie die zich 
verkiesbaar willen stellen voor het 
Europees Parlement, teneinde de 
institutionele efficiëntie van de Commissie
ten tijde van verkiezingen niet te 
belemmeren en misbruik van 
institutionele middelen te voorkomen;

Or. nl

Amendement 196
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van plan het Parlement het recht toe 
te kennen de verkiezingsperiode voor de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement vast te stellen na raadpleging 
van de Raad;

Schrappen

Or. en

Amendement 197
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van plan het Parlement het recht toe 
te kennen de verkiezingsperiode voor de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement vast te stellen na raadpleging 
van de Raad;

Schrappen

Or. nl
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Amendement 198
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van plan het Parlement het recht toe 
te kennen de verkiezingsperiode voor de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement vast te stellen na raadpleging 
van de Raad;

Schrappen

Or. pl

Amendement 199
Rainer Wieland, David McAllister

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van plan het Parlement het recht toe 
te kennen de verkiezingsperiode voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
vast te stellen na raadpleging van de Raad;

11. is van plan het Parlement het recht toe 
te kennen de verkiezingsperiode voor de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
vast te stellen na raadpleging van de Raad
en stelt voor deze steeds op de tweede 
zondag van de maand mei te laten 
eindigen;

Or. de

Amendement 200
Rainer Wieland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. stelt voor het huidige stelsel voor 
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de zetelverdeling in het Europees 
Parlement te herzien, met als doel een 
betrouwbare methode voor de berekening 
van het aantal zetels dat aan iedere 
lidstaat wordt toegekend te ontwerpen;

Or. de

Amendement 201
Andrej Plenković

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. spoort de lidstaten aan adequate 
juridische kaders vast te stellen om tijdens 
de verkiezingscampagnes de hoogst 
mogelijke normen voor informatieve, 
eerlijke en objectieve mediaberichtgeving 
te waarborgen, met name door de 
publieke omroepen; ziet dit als een 
cruciale voorwaarde om Europese 
burgers in staat te stellen een 
weloverwogen keuze te maken uit de 
concurrerende politieke programma's; 
erkent de betekenis van zelfregulerende 
instrumenten zoals gedragscodes om dit 
doel te bereiken;

Or. en

Amendement 202
Max Andersson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. erkent dat de leden van het 
Europees Parlement de mogelijkheid 
zouden moeten hebben om een tijdelijke 
vervanger aan te wijzen die hun rechten 
en plichten overneemt ingeval zij worden 
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benoemd in een nationale regering, met 
ouderschapsverlof gaan of langdurig 
afwezig zijn wegens gezondheidsredenen;

Or. en

Amendement 203
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen 
te nemen om gendergelijkheid in alle 
facetten van de Europese verkiezingen te 
bevorderen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 204
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen 
te nemen om gendergelijkheid in alle 
facetten van de Europese verkiezingen te 
bevorderen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 205
Mercedes Bresso

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen om gendergelijkheid in alle facetten 
van de Europese verkiezingen te
bevorderen;

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen, zoals het opleggen van regels om 
gendergelijkheid in alle facetten van de 
Europese verkiezingen te waarborgen;

Or. en

Amendement 206
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen om gendergelijkheid in alle facetten 
van de Europese verkiezingen te 
bevorderen;

12. benadrukt het belang van de deelname 
van meer vrouwen aan het politieke 
besluitvormingsproces; dringt er bijgevolg 
bij de lidstaten op aan maatregelen te 
nemen om meer gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in alle facetten van de 
Europese verkiezingen;

Or. en

Amendement 207
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen om gendergelijkheid in alle facetten 
van de Europese verkiezingen te 
bevorderen;

12. dringt er bij de lidstaten en de 
Europese instellingen op aan maatregelen 
te nemen om de paritaire democratie in de 
Unie te stimuleren door gendergelijkheid 
in alle facetten van de Europese 
verkiezingen te bevorderen;

Or. es
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Amendement 208
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen om gendergelijkheid in alle facetten 
van de Europese verkiezingen te 
bevorderen;

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen om een betere vertegenwoordiging 
van vrouwen en etnische, linguïstische en 
andere minderheden in alle facetten van 
de Europese verkiezingen te bevorderen;
stelt, met het oog op de bewerkstelliging 
van een gelijke vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen bij de zetelverdeling, 
voor dat in het geval van kiesdistricten 
met een lijstenstelsel het verschil tussen 
het aantal vrouwelijke en mannelijke 
kandidaten niet groter dan een mag zijn 
en dat vrouwelijke en mannelijke
kandidaten elkaar op de lijst moeten 
afwisselen;

Or. en

Amendement 209
Claudia Tapardel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen om gendergelijkheid in alle facetten 
van de Europese verkiezingen te 
bevorderen;

12. moedigt de lidstaten aan alle
maatregelen te nemen om gendergelijkheid 
in alle facetten van de Europese 
verkiezingen te bevorderen, met name bij 
de voordracht van commissarissen; dringt 
er bij de lidstaten op aan ten minste twee 
kandidaten voor de functie van 
commissaris voor te dragen, van wie een 
vrouw;

Or. en
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Amendement 210
Iratxe García Pérez
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Constance Le Grip

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen om gendergelijkheid in alle facetten 
van de Europese verkiezingen te 
bevorderen;

12. moedigt de lidstaten aan maatregelen te 
nemen om gendergelijkheid in alle facetten 
van de Europese verkiezingen te 
bevorderen, met name om te 
bewerkstelligen dat een minimum van 
40 % van de zetels van iedere lidstaat door 
vrouwen wordt bekleed;

Or. en

Amendement 211
Iratxe García Pérez
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Maria Arena

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
stimulansen in het leven te roepen om 
lidstaten aan te sporen een evenwichtigere 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in het Europees Parlement te 
bewerkstelligen, en benadrukt in dit 
verband het belang van 
genderevenwichtige kieslijsten met om en 
om een vrouw en een man als lijsttrekker; 
benadrukt het belang van quota om meer 
vrouwen aan het politieke 
besluitvormingsproces te laten 
deelnemen;

Or. en
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Amendement 212
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Europese instellingen met klem 
maatregelen te nemen om de 
vertegenwoordiging van minderheden op 
alle niveaus te bevorderen;

Or. es

Amendement 213
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. acht het wenselijk een Europese 
verkiezingsautoriteit op te richten die kan 
worden belast met de centrale verzameling 
van informatie over de verkiezingen voor 
het Europees Parlement, het toezicht op 
het verloop van deze verkiezingen en de 
bevordering van uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 214
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. bepaalt dat de functie van lid van 
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het Europees Parlement eveneens 
onverenigbaar dient te zijn met de functie 
van lid van een regionaal parlement of 
een regionale vergadering met 
wetgevingsbevoegdheden;

Or. en

Amendement 215
Kazimierz Michał Ujazdowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept op tot het versterken van 
normen die bedoeld zijn om een 
onbeperkte politieke concurrentie 
mogelijk te maken, in het bijzonder door 
in het licht van het verkiezingsproces te 
zorgen voor pluraliteit in de media en 
neutraliteit in het openbaar bestuur op 
alle niveaus;

Or. pl

Amendement 216
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. moedigt de lidstaten aan de verdere 
ontwikkeling van een Europese kieswet te 
bevorderen door met manieren te komen 
om het kiesrecht los te koppelen van het 
burgerschap van de Unie;

Or. en
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Amendement 217
Cristian Dan Preda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. herinnert eraan dat de lidstaten, 
ondanks herhaaldelijke aanbevelingen 
van de Commissie, er niet in zijn geslaagd 
overeenstemming te bereiken over een 
gemeenschappelijke verkiezingsdag; 
spoort de lidstaten aan over dit onderwerp 
tot overeenstemming te komen;

Or. en

Amendement 218
Gerolf Annemans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dient bij de Raad het bijvoegde 
voorstel in tot wijziging van de Akte 
betreffende de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse 
algemene verkiezingen;

Schrappen

Or. nl


