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21.10.2015 A8-0286/55 

Amendement  55 

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 9 

 

Verkiezingsakte Amendement 

Bij de verkiezing van de leden van het 

Europees Parlement mag niemand meer 

dan eenmaal zijn stem uitbrengen. 

Onverminderd artikel 2 bis, lid 5, mag bij 

de verkiezing van de leden van het 

Europees Parlement niemand meer dan 

eenmaal zijn stem uitbrengen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Amendement  56 

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 13 

 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

1. Een zetel wordt vacant wanneer het 

mandaat van een lid van het Europees 

Parlement ten einde loopt ten gevolge van 

zijn aftreden, zijn overlijden, of het 

vervallen van zijn mandaat. 

Een zetel wordt vacant wanneer het 

mandaat van een lid van het Europees 

Parlement ten einde loopt ten gevolge van 

zijn aftreden, zijn overlijden, of het 

vervallen van zijn mandaat. 

2. Behoudens de overige bepalingen van 

deze akte, schrijft elke lidstaat passende 

procedures voor om de zetels die vacant 

zijn geworden, voor de rest van de in 

artikel 5 bedoelde periode van vijf jaar te 

doen bezetten. 

 

3. Wanneer de wetgeving van een lidstaat 

uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat 

van een lid van het Europees Parlement 

vervalt, loopt het mandaat van de 

betrokkene ten einde op grond van de 

bepalingen van die wetgeving.  De 

bevoegde nationale autoriteiten brengen 

het Europees Parlement daarvan op de 

hoogte. 

 

4. Wanneer een zetel vacant is geworden 

door aftreden of overlijden, brengt de 

Voorzitter van het Europees Parlement de 

bevoegde autoriteiten van de betrokken 

lidstaat daarvan onverwijld op de hoogte. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Amendement  57 

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 13 bis (nieuw) 

 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

 Artikel 13 bis 

 1. Ten aanzien van de leden die in de 

kiesdistricten van de lidstaten gekozen 

zijn, en onverminderd de overige 

bepalingen van deze akte, schrijft elke 

lidstaat passende procedures voor om de 

zetels die vacant zijn geworden, voor de 

rest van de in artikel 5 bedoelde periode 

van vijf jaar te doen bezetten. 

 2. Wanneer de wetgeving van een lidstaat 

uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat 

van een in een kiesdistrict van die lidstaat 

gekozen lid van het Europees Parlement 

vervalt, loopt dat mandaat overeenkomstig 

die wetsvoorschriften ten einde. De 

bevoegde nationale autoriteiten stellen het 

Europees Parlement daarvan in kennis. 

 3. Wanneer de zetel van een in een 

kiesdistrict van een lidstaat gekozen lid 

vacant is geworden door aftreden of 

overlijden, stelt de Voorzitter van het 

Europees Parlement de bevoegde 

autoriteiten van de betrokken lidstaat 

daarvan onverwijld in kennis. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Amendement  58 

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 13 ter (nieuw) 

 

Verkiezingsakte 1976 Amendement 

 Artikel 13 ter 

 1. Ten aanzien van de leden die voor het 

EU-kiesdistrict gekozen zijn, en 

onverminderd de overige bepalingen van 

deze akte, worden passende procedures 

voor het bezetten van vacante zetels voor 

de rest van het in artikel 5 bedoelde 

mandaat van vijf jaar vastgesteld volgens 

de procedure vermeld in artikel 14. 

 2. Wanneer de wetgeving van de EU 

uitdrukkelijk voorschrijft dat het mandaat 

van een op de EU-brede lijst gekozen lid 

van het Europees Parlement vervalt, loopt 

dat mandaat overeenkomstig die 

wetsvoorschriften ten einde. De 

verkiezingsautoriteit stelt het Europees 

Parlement daarvan in kennis. 

 3. Wanneer de zetel van een lid dat voor 

het EU-kiesdistrict gekozen is vacant is 

geworden door aftreden of overlijden, stelt 

de Voorzitter van het Europees Parlement 

de verkiezingsautoriteit daarvan 

onverwijld in kennis. 

Or. en 

 

 


