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1.2.2018 A8-0006/1 

Ændringsforslag  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

for ECR-Gruppen 

 

Betænkning A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at udkastet til 

ændringer gør det muligt for 

kommissionsmedlemmer at stille op til 

valg til Europa-Parlamentet uden at 

behøve at træde tilbage; 

E. der henviser til, at udkastet til 

ændringer bør sikre, at 

kommissionsmedlemmer, der stiller op til 

valg til Europa-Parlamentet, skal træde 

tilbage eller tage orlov uden løn; 

Or. en 
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Kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. minder om, at Kommissionens 

formand vil blive valgt af Europa-

Parlamentet på forslag af Det Europæiske 

Råd under hensyntagen til resultatet af 

valget til Europa-Parlamentet, og efter at 

der har fundet passende høringer sted, og 

at de europæiske politiske partier derfor, 

som det var tilfældet i 2014, skal opstille 

spidskandidater med henblik på at lade de 

europæiske borgere bestemme, hvem der 

skal vælges som formand for 

Kommissionen ved valget til Europa-

Parlamentet; 

1. minder om, at Kommissionens 

formand vil blive valgt af Europa-

Parlamentet på forslag af Det Europæiske 

Råd under hensyntagen til resultatet af 

valget til Europa-Parlamentet, 

kandidaternes kompetencer og den støtte, 

de har fået i medlemsstaterne; 

Or. en 
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Kommissionen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at Det Europæiske 

Råd, hvis det ikke overholder processen 

med spidskandidater, også risikerer at 

opstille en kandidat til posten som 

formand for Kommissionen, der ikke har 

tilstrækkeligt parlamentarisk flertal, til  

godkendelse i Parlamentet; 

3. understreger, at formanden for 

Kommissionen med henblik på at sikre 

legitimitet skal have en bred støtte fra 

regeringerne i medlemsstaterne, ud over 

det påkrævede absolutte flertal i Europa-

Parlamentet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. advarer om, at Europa-

Parlamentet vil være parat til at afvise 

enhver kandidat i proceduren for 

indsættelse af formanden for 

Kommissionen, der ikke er blevet udpeget 

som spidskandidat forud for valget til 

Europa-Parlamentet; 

udgår 

Or. en 
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Kommissionen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. mener, at processen med 

spidskandidater også er et bidrag til 

gennemsigtighed, da kandidater til posten 

som formand for Kommissionen 

bekendtgøres før valget til Europa-

Parlamentet og ikke efterfølgende, som det 

var tilfældet tidligere; 

5. mener, at processen med 

spidskandidater kunne yde et bidrag til 

gennemsigtighed, hvis valget af 

formanden for Kommissionen i Europa-

Parlamentet blev gennemført ved en 

afstemning ved navneopråb; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. understreger, at processen med 

spidskandidater fremmer de europæiske 

borgeres politiske bevidsthed forud for 

valget til Europa-Parlamentet og styrker 

både Parlamentets og Kommissionens 

politiske legitimitet ved at knytte deres 

respektive valg mere direkte til vælgernes 

afgørelse; anerkender derfor den 

betydelig merværdi ved princippet om 

spidskandidater i forbindelse med målet 

om en styrkelse af Kommissionens 

politiske karakter; 

6. understreger, at processen med 

spidskandidater er et forsøg på at fremme 

de europæiske borgeres politiske 

bevidsthed forud for valget til Europa-

Parlamentet, men ikke gør det, da de fleste 

kandidater og europæiske politiske partier 

er helt ukendte for borgerne, hvilket 

svækker både Parlamentets og 

Kommissionens politiske legitimitet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. mener, at Kommissionens politiske 

legitimitet ville blive styrket mere, hvis 

flere valgte medlemmer af Europa-

Parlamentet blev udnævnt til medlemmer 

af Kommissionen; 

7. mener, at Kommissionens politiske 

legitimitet ville blive styrket mere, hvis 

medlemmerne af Kommissionen var yderst 

kompetente folk med betydelige og 

dokumenterede resultater i 

parlamentariske eller offentlige hverv i 

medlemsstaterne eller på europæisk plan; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. minder om, at alle større 

europæiske politiske parter forud for valget 

til Europa-Parlamentet i 2014 tog 

processen med spidskandidater til sig og 

pegede på deres kandidat til posten som 

formand for Kommissionen, og at der blev 

afholdt offentlige debatter mellem 

kandidaterne, hvilket skabte en 

konstitutionel og politisk praksis, som 

afspejler den interinstitutionelle balance, 

som traktaterne foreskriver; 

8. minder om, at adskillige 

europæiske politiske parter forud for valget 

til Europa-Parlamentet i 2014 tog 

processen med spidskandidater til sig og 

pegede på deres kandidat til posten som 

formand for Kommissionen, og at der blev 

afholdt offentlige debatter mellem 

kandidaterne, hvilket skabte en 

konstitutionel og politisk praksis, som 

afspejler den interinstitutionelle balance, 

som traktaterne foreskriver; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. mener, at processen med 

spidskandidater i 2014 viste sig at være en 

succes, og understreger, at valget til 

Europa-Parlamentet i 2019 vil være en 

anledning til at cementere brugen af 

denne praksis; 

9. mener, at processen med 

spidskandidater i 2014 ikke fængede hos 

borgerne, og advarer om, at den samme 

situation vil opstå ved valget til Europa-

Parlamentet i 2019; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. godkender ændringerne af 

rammeaftalen om forbindelserne mellem 

Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen i bilaget til denne afgørelse; 

15. forkaster ændringerne af 

rammeaftalen om forbindelserne mellem 

Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen i bilaget til denne afgørelse; 

Or. en 

 


