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Förslag till resolution 

Skäl I 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. I enlighet med artikel 10.4 i EU-

fördraget ska de politiska partierna på 

europeisk nivå bidra till att skapa ett 

europeiskt politiskt medvetande. I 

artiklarna 10.3 och 11.1 i EU-fördraget 

utvidgas detta till att omfatta medborgarna 

och de representativa sammanslutningarna. 

I. De politiska partierna på 

europeisk nivå ska bidra till att skapa ett 

europeiskt politiskt medvetande, enligt 
artikel 10.4 i EU-fördraget, även om de är 

kritiska till EU:s institutioner och hur de 

fungerar, eftersom avsikten inte kan vara 

att begränsa åsikter eller övertygelser till 

dem som är förespråkare för unionen och 

hur den fungerar i dag. I artiklarna 10.3 

och 11.1 i EU-fördraget utvidgas detta till 

att omfatta medborgarna och de 

representativa sammanslutningarna. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet påpekar att 

systemet med toppkandidater är en 

möjlighet som – vilket var fallet 2014 – 

skulle kunna anta formen av ett avtal för 

att begränsa väljarnas alternativ till 

kandidater som utsetts av grupperna i 

parlamentet. Parlamentet påpekar 

emellertid att införandet av ett sådant 

system kan ge en oberättigad föreställning 

om att systemet med toppkandidater är ett 

så kallat demokratiskt val av 

kommissionens ordförande, medan det i 

själva verket fortfarande är en indirekt 

imitation av ett direkt val bland 

befolkningen som helhet, som hålls inom 

de strikta ramar som utgörs av de 

befintliga strukturerna i de politiska 

grupperna och/eller partierna i det 

avgående parlamentet. 

Or. en 

 


