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NL In verscheidenheid verenigd NL 

1.2.2018 A8-0006/1 

Amendement  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de 

wijzigingsvoorstellen de leden van de 

Commissie in staat stellen zich kandidaat 

te stellen bij de Europese verkiezingen 

zonder hun ontslag te hoeven indienen; 

E. overwegende dat de 

wijzigingsvoorstellen moeten verzekeren 

dat leden van de Commissie die zich 

kandidaat stellen bij de Europese 

verkiezingen hun ontslag moeten indienen 

of onbetaald verlof moeten nemen; 

Or. en 



 

AM\1144835NL.docx  PE614.377v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

1.2.2018 A8-0006/2 

Amendement  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

1. brengt in herinnering dat de 

voorzitter van de Commissie wordt 

gekozen door het Europees Parlement op 

voorstel van de Europese Raad, rekening 

houdend met de uitslag van de Europese 

verkiezingen en na passende 

raadplegingen, en dat de Europese 

politieke partijen derhalve lijsttrekkers 

aanwijzen, zoals in 2014 het geval was, 

zodat de Europese burgers tijdens de 

Europese verkiezingen kunnen kiezen wie 

zij als voorzitter van de Commissie willen; 

1. brengt in herinnering dat de 

voorzitter van de Commissie wordt 

gekozen door het Europees Parlement op 

voorstel van de Europese Raad, rekening 

houdend met de uitslag van de Europese 

verkiezingen, de competenties van de 

kandidaten en de steun die deze in de 

verschillende lidstaten hebben gekregen; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/3 

Amendement  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt dat, als afgeweken wordt 

van het lijsttrekkerproces, het risico 

bestaat dat de Raad een kandidaat voor 

het voorzitterschap van de Commissie 

voordraagt die niet over een afdoende 
meerderheid in het Parlement beschikt; 

3. benadrukt dat, om de legitimiteit te 

waarborgen, de voorzitter van de 

Commissie naast de vereiste absolute 

meerderheid in het Europees Parlement 

ook moet kunnen rekenen op ruime steun 

onder de regeringen van de lidstaten; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/4 

Amendement  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

4. waarschuwt dat het Europees 

Parlement tijdens de procedure voor de 

installatie van de Commissievoorzitter 

elke kandidaat zal verwerpen die in de 

aanloop naar de Europese verkiezingen 

niet als lijsttrekker werd aangewezen; 

Schrappen 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Amendement  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

5. is van oordeel dat het 

lijsttrekkerproces tevens bijdraagt tot 

transparantie, aangezien de kandidaten 

voor het ambt van Commissievoorzitter 

vóór de Europese verkiezingen bekend 

zijn en niet erna, zoals vroeger het geval 

was; 

5. is van oordeel dat het 

lijsttrekkerproces kan bijdragen tot 

transparantie indien bij de verkiezing van 

de Commissievoorzitter door het Europees 

Parlement hoofdelijk zou worden 

gestemd; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/6 

Amendement  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. onderstreept dat het 

lijsttrekkerproces de politieke 

bewustwording van de Europese burgers in 

de aanloop naar de Europese verkiezingen 

bevordert en de politieke legitimiteit van 

zowel het Parlement als de Commissie 

versterkt door hun respectieve 

verkiezingen directer te koppelen aan de 

keuze van de kiezers; erkent bijgevolg de 

belangrijke toegevoegde waarde van het 

lijsttrekkerbeginsel bij het streven naar 

versterking van het politieke karakter van 

de Commissie; 

6. onderstreept dat het 

lijsttrekkersproces de politieke 

bewustwording van de Europese burgers in 

de aanloop naar de Europese verkiezingen 

wil bevorderen, maar daar niet in slaagt 

omdat de meeste kandidaten en Europese 

politieke partijen de burgers totaal 

onbekend zijn, hetgeen de politieke 

legitimiteit van zowel het Parlement als de 

Commissie verzwakt; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/7 

Amendement  7 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

7. is van oordeel dat de politieke 

legitimiteit van de Commissie verder kan 

worden versterkt door meer verkozen 

leden van het Europees Parlement tot 
leden van de Commissie te benoemen; 

7. is van oordeel dat de politieke 

legitimiteit van de Commissie verder kan 

worden versterkt indien de leden van de 

Commissie uiterst bekwame mensen zijn 

met een gedegen en bewezen staat van 

dienst als parlementslid of bij de overheid, 

hetzij in de lidstaten hetzij op Europees 

niveau; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/8 

Amendement  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

8. wijst erop dat alle belangrijke 

Europese politieke partijen in de aanloop 

naar de Europese verkiezingen van 2014 

het lijsttrekkerproces hebben omhelsd en 

hun kandidaat voor het voorzitterschap van 

de Commissie hebben voorgedragen en dat 

er tussen de kandidaten openbare debatten 

werden gehouden, waardoor een 

constitutionele en politieke praktijk is 

ontstaan waarin het in de Verdragen 

vastgelegde interinstitutionele evenwicht 

tot uiting komt; 

8. wijst erop dat verschillende 

Europese politieke partijen in de aanloop 

naar de Europese verkiezingen van 2014 

het lijsttrekkerproces hebben omhelsd en 

hun kandidaat voor het voorzitterschap van 

de Commissie hebben voorgedragen en dat 

er tussen de kandidaten openbare debatten 

werden gehouden, waardoor een 

constitutionele en politieke praktijk is 

ontstaan waarin het in de Verdragen 

vastgelegde interinstitutionele evenwicht 

tot uiting komt; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/9 

Amendement  9 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van oordeel dat het 

lijsttrekkerproces in 2014 succesvol is 

gebleken en benadrukt dat de Europese 

verkiezingen van 2019 gelegenheid bieden 

om deze nieuwe praktijk te bestendigen; 

9. is van oordeel dat het 

lijsttrekkersproces in 2014 er niet in is 

geslaagd de band met de burgers te 

versterken en waarschuwt dat de situatie 

bij de Europese verkiezingen van 2019 niet 

anders zal zijn; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/10 

Amendement  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

2017/2233(ACI) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. keurt de wijzigingen van het 

kaderakkoord over de betrekkingen tussen 

het Europees Parlement en de Europese 

Commissie, zoals gehecht aan dit besluit, 

goed; 

15. verwerpt de bij dit besluit gevoegde 

wijzigingen van het kaderakkoord over de 

betrekkingen tussen het Europees 

Parlement en de Europese Commissie; 

Or. en 

 


