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Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at det hedder i 

artikel 10, stk. 4, i TEU, at politiske partier 

på europæisk plan bidrager til at skabe en 

europæisk politisk bevidsthed, og til, at 

artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, i 

TEU udvider dette til borgerne og 

repræsentative sammenslutninger; 

I. der henviser til, at det hedder i 

artikel 10, stk. 4, i TEU, at politiske partier 

på europæisk plan bidrager til at skabe en 

europæisk politisk bevidsthed, også selv 

om de er kritiske over for EU's 

institutioner og deres funktion, eftersom 

det ikke kan være hensigten at begrænse 

holdninger eller overbevisninger til dem, 

der deles af tilhængere af Unionen og 

dens nuværende funktion; og til, at artikel 

10, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, i TEU 

udvider dette til borgerne og repræsentative 

sammenslutninger; 

Or. en 
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Punkt 1 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1 a. påpeger, at ordningen med 

spidskandidater er en mulighed, der - som 

det var tilfældet i 2014 - vil kunne tage 

form af en aftale for at begrænse 

vælgernes muligheder til kandidater, der 

er opstillet af parlamentariske grupper; 

påpeger imidlertid, at en sådan ordning 

uberettiget kan forlede til at tro, at 

ordningen med spidskandidater er et 

såkaldt demokratisk valg af 

Kommissionens formand, mens det 

vedbliver med at være en indirekte 

efterligning af et direkte valg blandt 

befolkningen som helhed, som opererer 

inden for de snævre rammer, der udgøres 

af de eksisterende strukturer for de 

politiske grupper og/eller partier i det 

afgående Parlament; 

Or. en 

 


