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21.10.2015 A8-0286/45 

Amendement  45 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. stelt voor dat 25 leden van het 

Europees Parlement worden gekozen om 

een kiesdistrict te vertegenwoordigen dat 

door het gehele grondgebied van de 

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 dan 25% van de kandidaten op elke 

lijst inwoner van dezelfde lidstaat mag 

zijn, en dat elke groep van vijf kandidaten 

bestaat uit onderdanen uit vijf 

verschillende lidstaten; stelt verder voor 

dat iedere kiezer naast zijn/haar stem op 

de nationale of regionale lijst een stem 

moet kunnen uitbrengen op de pan-

Europese lijst, en dat de aldus gewonnen 

zetels zonder een minimumdrempel 

overeenkomstig de methode Sainte-Laguë 

worden toegewezen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Amendement  46 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. 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; 

9. stelt voor dat alleen Europese politieke 

partijen en Europese kandidaten die een 

transnationale lijst voor het EU-

kiesdistrict hebben ingediend, een 

kandidaat voor het voorzitterschap van de 

Commissie nomineren; stelt verder voor 

dat deze kandidaten op plaats één van de 

desbetreffende lijst worden geplaatst; 

Or. en 



 

AM\1076649NL.doc  PE570.911v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0286/47 

Amendement  47 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. wijst op 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; 

stelt daarom voor dat het nieuw verkozen 

Parlement door middel van een stemming 

in de plenaire vergadering aangeeft naar 

welke kandidaat voor het voorzitterschap 

van de Commissie zijn voorkeur uitgaat; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Amendement  48 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. stelt voor dat iedere kiezer, naast 

zijn stem op de nationale of regionale lijst, 

één stem moet kunnen uitbrengen op de 

EU-lijst; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Amendement  49 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. 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; 

22. 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, de 

bevordering van uitwisseling van 

informatie tussen de lidstaten en de 

controle van het resultaat van de 

verkiezing van kandidaten van de pan-

Europese lijst; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Amendement  50 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Verkiezingsakte 1976 

Artikel 2 bis (nieuw)

 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

 Artikel 2 bis 

 1. Van het gehele grondgebied van de 

Unie wordt één aanvullend kiesdistrict 

gemaakt. Dit kiesdistrict wordt 

vertegenwoordigd door 25 leden.  

 2. Het Europees Parlement en de Raad 

stellen, in overeenstemming met de 

gewone wetgevingsprocedure, een 

Europese verkiezingsautoriteit in om het 

verkiezingsproces met betrekking tot het 

EU-kiesdistrict te leiden en te controleren. 

 3. De transnationale lijsten met 

kandidaten voor het EU-kiesdistrict 

moeten ten minste twaalf weken vóór de 

aanvang van de verkiezingen voor het 

Europees Parlement worden geregistreerd 

bij de Europese verkiezingsautoriteit. 

 4. Onverminderd artikel 3 quinquies zijn 

de lijsten slechts ontvankelijk indien: 

 – zij bestaan uit kandidaten uit ten minste 

een derde van de lidstaten, 

– niet meer dan 25% van deze kandidaten 

inwoner van dezelfde lidstaat is, 

– elke groep van vijf kandidaten uit 

onderdanen van vijf verschillende 

lidstaten bestaat. 
  

5. Iedere kiezer heeft twee stemmen, 

waarvan er één kan worden uitgebracht 
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op kandidaten uit de lidstaat en waarvan 

de andere, die een extra stem is, kan 

worden uitgebracht op de pan-Europese 

lijst. De zetelverdeling van de Europese 

lijsten gebeurt volgens de methode Sainte-

Laguë. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Amendement  51 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Verkiezingsakte 1976 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

 1 bis. Er is geen minimumdrempel voor de 

toewijzing van zetels uit het EU-

kiesdistrict. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Amendement  52 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Verkiezingsakte 1976 

Artikel 3 ter (nieuw) 
 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

 Artikel 3 ter 

 1. Alleen Europese politieke partijen en 

Europese kandidaten die een 

transnationale lijst voor het EU-

kiesdistrict hebben ingediend, nomineren 

een kandidaat voor het voorzitterschap 

van de Commissie. 

 2. De kandidaten krijgen de eerste plaats 

op de overeenkomstige transnationale 

lijst.  

 3. Het nieuw verkozen Europees 

Parlement drukt via een stemming in de 

plenaire vergadering zijn voorkeur uit wat 

betreft de kandidaten voor het 

voorzitterschap van de Commissie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Amendement  53 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Verkiezingsakte 1976 

Artikel 7 – lid 3 
 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

3. Bovendien kan iedere lidstaat onder de 

in artikel 8 vastgestelde voorwaarden de 

incompatibiliteiten uitbreiden die op 

nationaal niveau van toepassing zijn. 

3. Bovendien kan iedere lidstaat onder de 

in artikel 8 vastgestelde voorwaarden de 

nationale regels met betrekking tot 

onverenigbaarheid wat betreft leden die in 

een van zijn kiesdistricten zijn verkozen, 

uitbreiden. 

Or. en 



 

AM\1076649NL.doc  PE570.911v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0286/54 

Amendement  54 

Josep-Maria Terricabras 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Verkiezingsakte 1976 

Artikel 7 – lid 4 
 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

4. De leden van het Europees Parlement 

ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5 

bedoelde periode van vijf jaar de leden 1, 2 

en 3 van toepassing zijn, worden 

vervangen overeenkomstig artikel 13. 

4. De leden van het Europees Parlement 

ten aanzien van wie tijdens de in artikel 5 

bedoelde periode van vijf jaar de leden 1 

en 3 van toepassing zijn, worden 

vervangen overeenkomstig artikel 13 bis of 

artikel 13 ter. 

Or. en 

 

 


