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21.10.2015 A8-0286/41 

Amendement  41 

Danuta Maria Hübner 

namens de PPE-Fractie 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Verkiezingsakte 1976 

Artikel 9 ter (nieuw) 
 

 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

  Artikel 9 ter 

 Elke lidstaat wijst de contactautoriteit aan 

die verantwoordelijk is voor de 

uitwisseling van gegevens over kiezers met 

haar tegenhangers in de overige lidstaten. 

Deze autoriteit geeft uiterlijk zes weken 

vóór de eerste verkiezingsdag en via 

uniforme en beveiligde elektronische 

communicatiemiddelen gegevens door met 

betrekking tot EU-burgers die onderdaan 

zijn van meer dan één lidstaat en van EU-

burgers die geen onderdaan zijn van de 

lidstaat waar ze verblijven. 

 De doorgegeven informatie bevat 

minimaal familienaam en voornaam, 

leeftijd, woonplaats en datum van 

aankomst in de betreffende lidstaat van de 

burger in kwestie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Amendement  42 

Danuta Maria Hübner 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Verkiezingsakte 1976 

Artikel 3 sexies (nieuw) 

 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

  Artikel 3 sexies 

 Op de stembiljetten voor de verkiezing van 

het Europees Parlement krijgen de namen 

en logo's van de nationale partijen 

evenveel zichtbaarheid als die van de 

Europese politieke partijen, indien de 

nationale politieke partijen waarmee zij 

banden hebben hierom verzoeken. 

 De lidstaten bevorderen en faciliteren de 

verstrekking van dergelijke informatie in 

verkiezingsuitzendingen op televisie en 

radio en in ander 

verkiezingscampagnemateriaal. Ook bevat 

dit materiaal een verwijzing naar het 

verkiezingsmanifest van de Europese 

politieke partij waarmee eventueel banden 

worden onderhouden. 

 Bij de verkiezingen voor het Europees 

Parlement zijn de regels voor het 

versturen van verkiezingsmateriaal aan 

kiezers dezelfde als die voor nationale, 

regionale en lokale verkiezingen in de 

desbetreffende lidstaat. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Amendement  43 

Danuta Maria Hübner 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Verkiezingsakte 1976 

Artikel 3 septies (nieuw) 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

 Artikel 3 septies 

  De lijst met kandidaten voor de 

verkiezingen voor het Europees 

Parlement waarborgt gendergelijkheid. 

Dit wordt in alle lidstaten bewerkstelligd 

door middel van om-en-omlijsten of 

vergelijkbare methodes, met ingang van 

de Europese verkiezingen in 2024.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Amendement  44 

Danuta Maria Hübner 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. 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 

 

 


