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21.10.2015 A8-0286/59 

Amendement  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

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 M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de Europese politieke 

partijen in de beste positie verkeren om bij 

te dragen "tot de vorming van een 

Europees politiek bewustzijn" en daarom 

een grotere rol moeten spelen in de 

campagnes voor de 

Parlementsverkiezingen teneinde hun 

zichtbaarheid te vergroten en het verband 

aan te tonen tussen een stem voor een 

specifieke nationale partij en de gevolgen 

daarvan voor de omvang van een 

Europese fractie in het Europees 

Parlement; 

M. overwegende dat de Europese politieke 

partijen nauwelijks herkenbaar zijn voor 

het electoraat en bijgevolg niet voldoende 

worden begrepen om bij te dragen "tot de 

vorming van een Europees politiek 

bewustzijn" en daarom niet in staat zijn op 

legitieme wijze een grotere rol te spelen in 

de campagnes voor de 

Parlementsverkiezingen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/60 

Amendement  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

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 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
1
 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 het Europees 

Parlement het Verdrag van Lissabon, 

hoewel dit geratificeerd is, onjuist heeft 

toegepast door ervan uit te gaan dat het 

over het recht beschikt om de voorzitter 

van de Europese Commissie
1
 te kiezen; 

overwegende dat de opkomst bij de 

verkiezingen van 2014 de laagst 

geregistreerde ooit was, hetgeen het 

gebrek aan legitimiteit aantoont van de 

procedure voor de voordracht en selectie 

van de voorzitter van de Commissie; 

__________________ __________________ 

14
 Artikel 17, lid 7, VEU. 

14
 Artikel 17, lid 7, VEU. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/61 

Amendement  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt,  

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Hervorming van de kieswet van de EU 

2015/2035(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. stelt voor om de zichtbaarheid van de 

Europese politieke partijen te vergroten 

door hun namen en logo's op de 

stembiljetten te plaatsen, en beveelt aan ze 

tevens te laten verschijnen in 

verkiezingsspotjes op televisie en radio en 

te plaatsen op posters en ander tijdens de 

Europese verkiezingscampagnes gebruikt 

materiaal, in het bijzonder de 

verkiezingsmanifesten van nationale 

partijen, aangezien deze maatregelen de 

transparantie van de Europese 

verkiezingen en de democratische wijze 

waarop de verkiezingen verlopen, ten 

goede zouden komen, daar de burgers een 

duidelijk verband zouden kunnen leggen 

tussen hun stem en de gevolgen daarvan 

voor de politieke invloed van Europese 

politieke partijen en hun vermogen om 

fracties te vormen in het Europees 

Parlement; 

2. erkent dat nationale politieke partijen 

het recht hebben om de namen en logo's 

van de Europese politieke partijen op 

posters en ander tijdens de Europese 

verkiezingscampagnes gebruikt materiaal 

te plaatsen; 

Or. en 

 

 


