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1.2.2018 A8-0006/17 

Amendement  17 

Gerolf Annemans 

namens de ENF-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 I 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat de politieke 

partijen op Europees niveau 

overeenkomstig artikel 10, lid 4, VEU 

bijdragen tot de vorming van een Europees 

politiek bewustzijn; overwegende dat 

artikel 10, lid 3, en artikel 11, lid 1, VEU 

dit verruimen tot de burgers en 

representatieve organisaties; 

I. overwegende dat de politieke 

partijen op Europees niveau, 

overeenkomstig artikel 10, lid 4, VEU, 

bijdragen tot de vorming van een Europees 

politiek bewustzijn, zelfs als zij kritiek 

uitoefenen op de instellingen van de EU 

en hun werkwijze, omdat het toch niet de 

bedoeling kan zijn meningen en 

overtuigingen te beperken tot die van de 

voorstanders van de Unie en haar huidige 

werkwijze; overwegende dat artikel 10, lid 

3, en artikel 11, lid 1, VEU dit verruimen 

tot de burgers en representatieve 

organisaties; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/18 

Amendement  18 

Gerolf Annemans 

namens de ENF-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 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. wijst erop dat het systeem van 

lijsttrekkers een mogelijkheid is die, zoals 

in 2014, de vorm kan aannemen van een 

akkoord om de opties van de kiezers te 

beperken tot kandidaten die door fracties 

worden aangewezen; merkt echter op dat 

de invoering van een dergelijk systeem de 

ongerechtvaardigde indruk wekt dat het 

systeem van lijsttrekkers een 

"zogenaamde" democratische verkiezing 

van de voorzitter van de Commissie 

inhoudt, terwijl het in feite om een 

indirecte imitatie van een rechtstreekse 

verkiezing door de gehele bevolking gaat, 

die zich voltrekt binnen het strikte kader 

van de bestaande structuren van de 

fracties en/of partijen die momenteel in 

het scheidende Parlement zitting hebben; 

Or. en 

 


