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1.2.2018 A8-0006/1 

Ändringsförslag  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Förslagen till ändringar gör det 

möjligt för kommissionens ledamöter att 

ställa upp i val till Europaparlamentet utan 

att behöva avgå. 

E. Förslagen till ändringar bör 

säkerställa att kommissionsledamöter som 

ställer upp i val till Europaparlamentet 

måste avgå eller ta obetald tjänstledighet. 

Or. en 
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Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet påminner om att 

kommissionens ordförande kommer att 

väljas av parlamentet på förslag av 

Europeiska rådet efter beaktande av 

valresultatet i valet till Europaparlamentet 

och efter lämpliga samråd, och 

parlamentet anser därför att de 

europeiska politiska partierna ska 

presentera sina toppkandidater så att EU-

medborgarna ges möjlighet att säga sitt 

om vem som bör väljas till kommissionens 

ordförande i valet till Europaparlamentet, 

vilket skedde 2014. 

1. Europaparlamentet påminner om att 

kommissionens ordförande kommer att 

väljas av parlamentet på förslag av 

Europeiska rådet efter beaktande av 

valresultatet i valet till Europaparlamentet, 

kandidaternas duglighet och det stöd som 

de har fått i medlemsstaterna. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 3 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar att om 

förfarandet med toppkandidater inte följs, 

riskerar även Europeiska rådet att lägga 

fram en kandidat till posten som 

kommissionens ordförande för 

parlamentets godkännande som inte 

kommer att ha tillräcklig majoritet i 

parlamentet. 

3. Europaparlamentet betonar att, i 

syfte att säkerställa legitimitet, krävs det 

att kommissionens ordförande har ett brett 

stöd från regeringarna i medlemsstaterna, 

utöver den absoluta majoritet som krävs i 

Europaparlamentet. 

Or. en 
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2017/2233(ACI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet varnar för att 

Europaparlamentet kommer att vara 

berett att avvisa varje kandidat i 

förfarandet för utnämningen av 

kommissionens ordförande som inte 

utsetts till toppkandidat inför valet till 

Europaparlamentet. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 5 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet anser att 

förfarandet med toppkandidater också 

bidrar till öppenhet, eftersom kandidater 

till posten som kommissionens ordförande 

offentliggörs före valet till 

Europaparlamentet och inte efteråt, vilket 

var fallet tidigare. 

5. Europaparlamentet anser att 

förfarandet med toppkandidater skulle 

kunna bidra till öppenhet, om valet till 

posten som kommissionens ordförande i 

Europaparlamentet förrättades genom 

omröstning med namnupprop. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 6 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet understryker att 

förfarandet med toppkandidater främjar 

EU-medborgarnas politiska medvetenhet 

inför valet till Europaparlamentet och 

stärker både parlamentets och 

kommissionens politiska legitimitet genom 

att en mer direkt länk mellan respektive 

val och väljarnas beslut skapas. 

Parlamentet framhåller därför det 

betydande mervärdet av principen med 

toppkandidater med syftet att förstärka 

kommissionens politiska karaktär. 

6. Europaparlamentet understryker att 

förfarandet med toppkandidater syftar till 

att främja EU-medborgarnas politiska 

medvetenhet inför valet till 

Europaparlamentet, men att detta inte 

lyckas eftersom de flesta kandidaterna 

och europeiska politiska partierna är helt 

okända för medborgarna, vilket försvagar 

parlamentets och kommissionens politiska 

legitimitet. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 7 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet anser att 

kommissionens politiska legitimitet skulle 

kunna stärkas ytterligare om fler valda 

ledamöter av Europaparlamentet 

utnämndes till kommissionsledamöter. 

7. Europaparlamentet anser att 

kommissionens politiska legitimitet skulle 

kunna stärkas ytterligare om 

kommissionsledamöterna var ytterst 

kompetenta personer med god och 

dokumenterad erfarenhet av 

parlamentariska eller offentliga uppdrag i 

medlemsstaterna eller på europeisk nivå. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet påminner om att 

inför valet till Europaparlamentet 2014 

ställde alla de stora europeiska politiska 

partierna sig bakom förfarandet med 

toppkandidater och angav sina kandidater 

till posten som kommissionens ordförande, 

och att även offentliga debatter hölls 

mellan kandidaterna, vilket ledde till en 

konstitutionell och politisk praxis som 

återspeglar den interinstitutionella balans 

som föreskrivs i fördragen. 

8. Europaparlamentet påminner om att 

inför valet till Europaparlamentet 2014 

ställde flera europeiska politiska partier 

sig bakom förfarandet med toppkandidater 

och angav sina kandidater till posten som 

kommissionens ordförande, och att även 

offentliga debatter hölls mellan 

kandidaterna, vilket ledde till en 

konstitutionell och politisk praxis som 

återspeglar den interinstitutionella balans 

som föreskrivs i fördragen. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 9 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att 

förfarandet med toppkandidater 2014 

visade sig bli en framgång, och betonar att 

valet till Europaparlamentet 2019 kommer 

att bli ett tillfälle att befästa bruket av 

denna praxis. 

9. Europaparlamentet anser att 

förfarandet med toppkandidater 2014 inte 

lyckades skapa någon kontakt med 

medborgarna, och varnar för att samma 

situation kommer att uppstå i valet till 

Europaparlamentet 2019. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 15 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet godkänner de 

ändringar till ramavtalet om förbindelserna 

mellan Europaparlamentet och Europeiska 

kommissionen som bifogas detta beslut. 

15. Europaparlamentet godkänner inte 

de ändringar till ramavtalet om 

förbindelserna mellan Europaparlamentet 

och Europeiska kommissionen som bifogas 

detta beslut. 

Or. en 

 


