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21.10.2015 A8-0286/36 

Amendement  36 

Gerolf Annemans 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat het toenemende 

absenteïsme bij 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; 

E. overwegende dat het toenemende 

absenteïsme bij de Europese verkiezingen, 

met name bij jongeren, en de tanende 

belangstelling van de burgers voor de 

Europese verkiezingen het directe gevolg 

zijn van het enorme democratische deficit 

op basis waarvan de EU is ontworpen en 

opgebouwd, en dat derhalve dringend 

maatregelen moeten worden genomen om 

ten minste de verdragen grondig te 

hervormen teneinde de democratische 

controle op de instellingen van de EU te 

herstellen en de soevereiniteit terug te 

geven aan de Europese landen, regio's en 

burgers. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/37 

Amendement  37 

Gerolf Annemans 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

L. 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; 

L. overwegende dat de Europese 

verkiezingen volgens het nationale recht 

moeten worden geregeld. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Amendement  38 

Gerolf Annemans 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

U. 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
14

 te 

kiezen in plaats van uitsluitend zijn 

toestemming te verlenen; overwegende dat 

de Europese verkiezingen van 2014 in dit 

verband een belangrijk precedent hebben 

geschept en hebben laten zien dat de 

voordracht van topkandidaten de interesse 

van de burgers voor de Europese 

verkiezingen vergroot; 

U. 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
14

 te 

kiezen in plaats van uitsluitend zijn 

toestemming te verlenen; overwegende dat 

de Europese verkiezingen van 2014 in dit 

verband een precedent hebben geschept en 

hebben laten zien dat de voordracht van 

topkandidaten de interesse van de burgers 

voor de Europese verkiezingen niet 

vergroot zoals blijkt uit de opkomst; 

__________________ __________________ 

14
 Artikel 17, lid 7, VEU. 

14
 Artikel 17, lid 7, VEU. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Amendement  39 

Gerolf Annemans 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging V 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

V. 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 burgers van 

de Unie 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 en de verantwoordingsplicht 

bevordert; 

V. overwegende dat de voordracht van 

topkandidaten voor de functie van 

voorzitter van de Europese Commissie, 

zoals door sommige Europese politieke 

partijen in de praktijk werd gebracht bij 

de Europese verkiezingen van 2014, een 

niet in de Verdragen voorziene, arbitraire 

procedure vormt, aangezien de voorzitter 

van de Commissie niet rechtstreeks wordt 

gekozen, maar indirect wordt gekozen 

door het Europees Parlement
1 a

; 

 __________________ 

 
1 bis

 Artikel 17, lid 7, VEU. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Amendement  40 

Gerolf Annemans 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Overweging W 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

W. overwegende dat de procedure voor de 

voordracht en selectie van topkandidaten 

voor die functie een krachtige uitdrukking 

van Europese democratie is; overwegende 

dat het tevens integraal deel moet 

uitmaken van de verkiezingscampagnes; 

W. overwegende dat de procedure voor de 

voordracht en selectie van topkandidaten 

voor die functie geen enkele toegevoegde 

waarde biedt wat betreft de uitoefening 

van volkssoevereiniteit, maar juist in het 

leven is geroepen om burgers een 

misleidend beeld voor te schotelen van de 

effectieve democratische controle die zij 

uitoefenen op de EU-instellingen; 

overwegende dat deze procedure derhalve 

moet worden verboden als onderdeel van 

de verkiezingscampagnes; 

Or. en 

 

 


