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Amendement  32 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Q. 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 te waarborgen dat parlementen 

kunnen functioneren; 

Q. 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 of uitsluitende drempels in de 

constitutionele traditie wordt erkend als 

een legitiem middel om te waarborgen dat 

parlementen kunnen functioneren; 

Or. en 
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Amendement  33 

Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat het beginsel van 

gelijke kansen voor politieke partijen 

inhoudt dat elke partij in principe 

gedurende de gehele verkiezingsprocedure 

dezelfde mogelijkheden krijgt, ook wat 

betreft de verdeling van de zetels, en 

overwegende dat onder de huidige 

omstandigheden iedere barrièreclausule 

op Unieniveau voor verkiezingen van het 

Europees Parlement een inbreuk zou 

kunnen vormen op de beginselen van 

gelijk kiesrecht en van gelijke kansen 

voor de politieke partijen; 

Or. en 

 

 


