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Amendement 1
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de lopende onderhandelingen 
over de herziening van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 
20 november 2002 tussen het Europees 
Parlement en de Raad over de toegang 
van het Europees Parlement tot gevoelige 
gegevens van de Raad op het gebied van 
het veiligheids- en defensiebeleid (PB 
C 298 van 30.11.2012, blz. 1),

Or. en

Amendement 2
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 7 mei 2009 over 
de nieuwe rol en bevoegdheden van het 
Europees Parlement bij de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van 
Lissabon,

Or. en

Amendement 3
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat ten volle gebruik moet 
worden gemaakt van de verdieping van de 
democratische legitimiteit van de 
Europese Unie zoals voorzien in het 
Verdrag van Lissabon, via de procedure 
van de verkiezing van de voorzitter van de 
Europese Commissie en de installatie van 
de Europese Commissie, waarmee een 
nieuwe politieke dimensie wordt gegeven 
aan de Europese verkiezingen door 
middel van de benoeming van kandidaten 
voor die functie door de Europese 
politieke partijen en waarmee burgers 
dichter bij elkaar gebracht worden 
doordat ze ook in de gelegenheid worden 
gesteld om hun stem uit te brengen voor 
de persoon van hun keuze;

Schrappen

(Deze tekst past beter in de hoofdsectie en 
moet van de overwegingen naar de 
paragrafen worden verplaatst.)

Or. en

Amendement 4
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat ten volle gebruik moet 
worden gemaakt van de verdieping van de
democratische legitimiteit van de Europese 
Unie zoals voorzien in het Verdrag van 
Lissabon, via de procedure van de 
verkiezing van de voorzitter van de 
Europese Commissie en de installatie van 
de Europese Commissie, waarmee een 
nieuwe politieke dimensie wordt gegeven 
aan de Europese verkiezingen door 
middel van de benoeming van kandidaten 
voor die functie door de Europese politieke 

A. overwegende dat het vooruitzicht op de 
aanpak van het gebrek aan democratische 
legitimiteit van de Europese Unie door het 
Verdrag van Lissabon tot nu toe niet is 
verwezenlijkt, en dat de voorgestelde
procedure van de verkiezing van de 
voorzitter van de Europese Commissie het 
Europees project niet geloofwaardiger 
maakt; is van mening dat de benoeming 
van kandidaten voor die functie door de 
Europese politieke partijen de 
betrokkenheid van de burgers bij de 
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partijen en waarmee burgers dichter bij
elkaar gebracht worden doordat ze ook in 
de gelegenheid worden gesteld om hun 
stem uit te brengen voor de persoon van
hun keuze;

Europese verkiezingen niet wezenlijk zal 
veranderen, waarbij die verkiezingen 
blijven plaatsvinden op nationaal niveau 
en op basis van nationale prioriteiten;

Or. en

Amendement 5
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat ten volle gebruik moet 
worden gemaakt van de verdieping van de 
democratische legitimiteit van de Europese 
Unie zoals voorzien in het Verdrag van 
Lissabon, via de procedure van de 
verkiezing van de voorzitter van de 
Europese Commissie en de installatie van 
de Europese Commissie, waarmee een 
nieuwe politieke dimensie wordt gegeven 
aan de Europese verkiezingen door 
middel van de benoeming van kandidaten 
voor die functie door de Europese 
politieke partijen en waarmee burgers 
dichter bij elkaar gebracht worden 
doordat ze ook in de gelegenheid worden 
gesteld om hun stem uit te brengen voor 
de persoon van hun keuze;

A. overwegende dat het Verdrag van
Lissabon de democratische legitimiteit van 
de Europese Unie verdiept door de rol van 
het Europees Parlement in de procedure 
van de verkiezing van de voorzitter van de 
Europese Commissie en de installatie van 
de Europese Commissie te versterken;

Or. en

Amendement 6
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de PPE-Fractie 
pas op 7 maart 2014 een kandidaat zal 
kiezen, de S&D-Fractie de enige 
kandidaat heeft gekozen die aan de 
ledendelegaties is voorgelegd en dat ook 
de ALDE-Fractie tegendraadse 
opvattingen heeft beteugeld door één 
kandidaat aan te wijzen voordat de leden 
konden kiezen;

Or. en

Amendement 7
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Verdrag 
bepaalt dat de Raad bij het voorstellen van 
een kandidaat-voorzitter van de 
Commissie rekening moet houden met de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement en het nieuwe Parlement moet 
raadplegen;

Or. en

Amendement 8
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Parlement, 
overeenkomstig de bij het Verdrag van 
Lissabon vastgestelde procedure voor de 
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verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie, de voorzitter van de 
Commissie bij meerderheid van zijn leden 
kiest;

Or. en

Amendement 9
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat Verklaring 11 over 
artikel 17, leden 6 en 7 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie het 
Europees Parlement en de Raad verzoekt 
om in onderling overleg de regeling vast 
te stellen voor de in artikel 17, lid 7 VEU 
bedoelde raadplegingen en om de soepele 
werking van de procedure voor de 
verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie te garanderen;

Or. en

Amendement 10
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat alle grote 
Europese politieke partijen bezig zijn met 
de voordracht van hun eigen kandidaat 
voor het voorzitterschap van de 
Commissie;

Or. en
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Amendement 11
Jo Leinen, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de Raad rekening 
moet houden met de uitslag van de 
Europese verkiezingen en passend overleg 
moet plegen met het Europees Parlement 
voordat hij de kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie aan het 
Parlement voorstelt;

Or. en

Amendement 12
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de gekozen voorzitter 
van de nieuwe Commissie ten volle 
gebruik moet maken van de prerogatieven 
die hem worden toegekend krachtens het 
Verdrag van Lissabon en alle passende 
stappen moet ondernemen om ervoor te 
zorgen dat de volgende Commissie op 
doeltreffende wijze functioneert, ongeacht 
haar omvang, die vanwege de besluiten van 
de Europese Raad niet zal afnemen zoals 
voorzien in het Verdrag van Lissabon;

B. overwegende dat de voorzitter van de 
nieuwe Commissie alle passende stappen 
moet ondernemen om ervoor te zorgen dat 
de volgende Commissie op doeltreffende 
wijze functioneert, ongeacht haar omvang, 
die vanwege de besluiten van de Europese 
Raad niet zal afnemen zoals voorzien in het 
Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 13
Andrew Duff
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
verantwoordingsplicht van de Commissie 
aan het Parlement moet worden versterkt 
via de jaarlijkse en meerjarige 
programmering van de Unie, alsook door 
het aanbrengen van symmetrie tussen de 
vereiste meerderheid voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie en die 
voor de motie van afkeuring;

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
verantwoordingsplicht van de Commissie 
aan het Parlement moet worden versterkt 
via de jaarlijkse en meerjarige 
programmering van de Unie, alsook door 
het aanbrengen van symmetrie tussen de 
vereiste meerderheid voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie en die 
voor de motie van afkeuring;

C. overwegende dat de 
verantwoordingsplicht van de Commissie 
aan het Parlement moet worden versterkt 
via de jaarlijkse en meerjarige 
programmering van de Unie;

Or. en

Amendement 15
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de rol van het 
Parlement bij het bepalen van de agenda in 
wetgevingsaangelegenheden moet worden 
versterkt en dat het beginsel dat het 
Parlement en de Raad in 
wetgevingsaangelegenheden op gelijke 
voet handelen, dat is neergelegd in het 
Verdrag van Lissabon, ten volle ten 
uitvoer moet worden gelegd;

D. overwegende dat de rol van het 
Parlement bij het bepalen van de agenda in 
wetgevingsaangelegenheden moet worden 
erkend;

Or. en

Amendement 16
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat artikel 36 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) bepaalt dat de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
het Europees Parlement regelmatig 
raadpleegt over de voornaamste aspecten 
en de fundamentele keuzen op het gebied 
van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid en het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid en het informeert over de 
ontwikkeling van deze beleidsterreinen, en 
dat de hoge vertegenwoordiger erop 
toeziet dat de opvattingen van het 
Europees Parlement naar behoren in 
aanmerking worden genomen;

Or. en
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Amendement 17
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat in de verklaring 
van de hoge vertegenwoordiger over 
politieke verantwoording1, afgelegd toen 
het EDEO-besluit van de Raad werd 
vastgesteld, staat dat de hoge 
vertegenwoordiger de bestaande2

bepalingen inzake toegang van leden van 
het Europees Parlement tot gerubriceerde 
documenten en informatie op het gebied 
van het veiligheids- en defensiebeleid 
herziet, en dat hij waar nodig voorstelt 
deze aan te passen;
1 PB C 210 van 3.8.2010, blz. 1.
2 Interinstitutioneel akkoord van 
20 november 2002 tussen het Europees 
Parlement en de Raad over de toegang 
van het Europees Parlement tot gevoelige 
gegevens van de Raad op het gebied van 
het veiligheids- en defensiebeleid (PB 
C 298 van 30.11.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 18
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat artikel 218, 
lid 10 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
bepaalt dat het Europees Parlement in 
iedere fase van de procedure voor het 
onderhandelen over en het sluiten van 
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internationale overeenkomsten onverwijld 
en ten volle wordt geïnformeerd, en dat 
die bepaling ook van toepassing is op 
overeenkomsten met betrekking tot het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid;

Or. en

Amendement 19
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak om de 
democratische legitimiteit,
onafhankelijkheid en politieke rol van de 
Commissie te versterken door de keuze 
van de stemmers meer rechtstreeks te 
verbinden met de verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie;

1. benadrukt de noodzaak om de 
democratische legitimiteit en 
onafhankelijkheid van de Commissie te
versterken;

Or. en

Amendement 20
Elmar Brok

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak om de
democratische legitimiteit, 
onafhankelijkheid en politieke rol van de
Commissie te versterken door de keuze 
van de stemmers meer rechtstreeks te 
verbinden met de verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie;

1. stelt dat de nieuwe procedure, waarbij 
de voorzitter van de Commissie wordt 
gekozen door het EP en er een verband 
wordt gelegd met de keuze van de 
stemmers bij de Europese verkiezingen, de 
legitimiteit en politieke rol van de
Commissie zal versterken en de Europese 
verkiezingen belangrijker heeft gemaakt;
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Or. en

Amendement 21
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt de noodzaak om de 
democratische legitimiteit, 
onafhankelijkheid en politieke rol van de 
Commissie te versterken door de keuze van 
de stemmers meer rechtstreeks te 
verbinden met de verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie;

1. benadrukt de noodzaak om de 
democratische legitimiteit, 
onafhankelijkheid en politieke rol van de 
Commissie te versterken door de keuze van 
de stemmers bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement meer rechtstreeks te 
verbinden met de verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie;

Or. en

Amendement 22
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de mogelijkheden die 
het Verdrag van Lissabon biedt om de 
democratische legitimiteit van de 
Europese Unie te versterken, ten volle 
moeten worden benut, onder meer door 
kandidaten voor de functie van voorzitter 
van de Commissie aan te laten wijzen 
door de Europese politieke partijen en 
aldus door de Europese verkiezingen een 
nieuwe politieke dimensie te geven en de 
stem van de burgers nader te verbinden 
aan de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie door het Europees Parlement;

Or. en
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Amendement 23
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de voorzitter van 
de Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken, met inbegrip 
van de mogelijkheid om rechtstreekse 
verkiezingen te houden;

Schrappen

Or. en

(Motivering: Het voorstel om de voorzitter van de Commissie rechtstreeks te kiezen is 
wettelijk ongegrond wegens het gebrek aan democratische legitimiteit dat zonder voorbehoud 

is verbonden aan het als zodanig niet-bestaande begrip "EU-burgers". Het voorstel is 
bovendien in strijd met de grondwet van een aantal lidstaten.)

Amendement 24
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de voorzitter van 
de Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken, met inbegrip 
van de mogelijkheid om rechtstreekse 
verkiezingen te houden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 25
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de voorzitter van de 
Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken, met inbegrip 
van de mogelijkheid om rechtstreekse 
verkiezingen te houden;

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de voorzitter van de 
Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken;

Or. en

Amendement 26
Elmar Brok

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de voorzitter van de 
Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken, met inbegrip 
van de mogelijkheid om rechtstreekse 
verkiezingen te houden;

2. dringt er bij de volgende voorzitter van 
de Commissie op aan na te gaan op welke 
manier de samenstelling, inrichting en 
politieke prioriteiten van de Commissie
een beleid zullen versterken dat dicht bij 
de burgers staat;

Or. en

Amendement 27
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de volgende Conventie op 2. dringt er bij de volgende Conventie op 
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aan de manier waarop de voorzitter van de 
Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken, met inbegrip 
van de mogelijkheid om rechtstreekse 
verkiezingen te houden;

aan de manier waarop de Commissie en 
haar voorzitter worden gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken;

Or. en

Amendement 28
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de voorzitter van de 
Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken, met inbegrip 
van de mogelijkheid om rechtstreekse 
verkiezingen te houden;

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de Commissie en 
haar voorzitter worden gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken via een 
deugdelijke parlementaire investituur;

Or. en

Amendement 29
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de voorzitter van de 
Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken, met inbegrip 
van de mogelijkheid om rechtstreekse 
verkiezingen te houden;

2. dringt er bij de volgende Conventie op 
aan de manier waarop de voorzitter van de 
Commissie wordt gekozen te herzien, 
teneinde de democratische legitimiteit van 
de Commissie te versterken;



AM\1016465NL.doc 17/62 PE527.972v01-00

NL

Or. pl

Amendement 30
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. stelt dat er regelingen moeten 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de voorzitter van de Commissie wordt 
gekozen uit de gekozen EP-leden;

Or. en

Amendement 31
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt dat alle Europese politieke 
partijen hun kandidaten die gaan strijden 
voor de functie van voorzitter van de 
Commissie ruim voor de geplande datum 
van de Europese verkiezingen moeten 
aanwijzen;

3. betreurt dat de Europese politieke 
partijen die ervoor kiezen kandidaten aan 
te wijzen die gaan strijden voor de functie 
van voorzitter van de Commissie dat 
mogelijk niet allemaal ruim genoeg voor 
de geplande datum van de Europese 
verkiezingen doen; betreurt voorts dat 
andere Europese politieke partijen ervoor 
hebben gekozen hun kandidaten aan te 
wijzen in plaats van te kiezen;

Or. en

Amendement 32
Zbigniew Ziobro
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verwacht van kandidaten die gaan 
strijden om de functie van voorzitter van 
de Commissie dat zij in de campagne voor 
de Europese verkiezingen een significante 
rol spelen door in alle lidstaten het 
politieke programma van hun Europese 
politieke partij te verspreiden en te 
promoten;

Schrappen

Or. pl

Amendement 33
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verwacht van kandidaten die gaan 
strijden om de functie van voorzitter van de 
Commissie dat zij in de campagne voor de 
Europese verkiezingen een significante rol 
spelen door in alle lidstaten het politieke 
programma van hun Europese politieke 
partij te verspreiden en te promoten;

4. verwacht van kandidaten die gaan 
strijden om de functie van voorzitter van de 
Commissie dat zij in de campagne voor de 
Europese verkiezingen een significant 
kleinere rol spelen dan sommigen 
verwachten, gelet op hun beperkte 
bekendheid in alle lidstaten en het gebrek 
aan erkenning van de Europese politieke 
partijen op nationaal niveau;

Or. en

Amendement 34
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. verwacht van kandidaten die gaan 
strijden om de functie van voorzitter van de 
Commissie dat zij in de campagne voor de 
Europese verkiezingen een significante rol 
spelen door in alle lidstaten het politieke 
programma van hun Europese politieke 
partij te verspreiden en te promoten;

4. verwacht van kandidaten die gaan 
strijden om de functie van voorzitter van de 
Commissie dat zij in de campagne voor de 
Europese verkiezingen een significante rol 
spelen door hun politieke programma in 
alle lidstaten te verspreiden en te 
promoten;

Or. en

Amendement 35
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herhaalt zijn verzoek aan de Europese 
Raad om tijdig en voor aanvang van de
verkiezingen toe te lichten hoe hij 
voornemens is de keuze van de Europese 
burgers bij de benoeming van de 
voorzitter van de Commissie te 
respecteren, in het kader van 
raadplegingen die moeten worden 
gehouden tussen het Parlement en de 
Europese Raad uit hoofde van de aan het 
Verdrag van Lissabon gehechte 
Verklaring 11;

5. herhaalt zijn verzoek aan de Europese 
Raad om met het Parlement 
overeenstemming te bereiken over de 
regeling voor de raadplegingen die 
voorafgaan aan de voordracht van de
kandidaat voor het voorzitterschap van de
Commissie, zoals bepaald bij de aan het 
Verdrag van Lissabon gehechte 
Verklaring 11;

Or. en

Amendement 36
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herhaalt zijn verzoek aan de Europese 
Raad om tijdig en voor aanvang van de 
verkiezingen toe te lichten hoe hij 
voornemens is de keuze van de Europese 
burgers bij de benoeming van de
voorzitter van de Commissie te 
respecteren, in het kader van 
raadplegingen die moeten worden 
gehouden tussen het Parlement en de 
Europese Raad uit hoofde van de aan het 
Verdrag van Lissabon gehechte Verklaring 
11;

5. herhaalt zijn verzoek aan de Europese 
Raad om tijdig en voor aanvang van de 
verkiezingen toe te lichten hoe hij bij zijn 
voorstel voor een kandidaat voor de 
functie van voorzitter van de Commissie 
rekening zal houden met de verkiezingen 
in het Europees Parlement, en dit in het 
kader van raadplegingen die moeten 
worden gehouden tussen het Parlement en 
de Europese Raad uit hoofde van de aan 
het Verdrag van Lissabon gehechte 
Verklaring 11;

Or. fr

Amendement 37
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Raad uitvoering te 
geven aan Verklaring 11 over artikel 17, 
leden 6 en 7 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie door in overleg met het 
Europees Parlement de regeling vast te 
stellen voor de in artikel 17, lid 7 VEU 
bedoelde raadplegingen en door de 
soepele werking van de procedure voor de 
verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie te garanderen;

Or. en

Amendement 38
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6



AM\1016465NL.doc 21/62 PE527.972v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt dat sommige leden van de 
volgende Commissie gekozen worden uit 
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement; verzoekt de regeringen van de 
lidstaten om de stemmen van hun 
medeburgers naar behoren in 
aanmerking te nemen wanneer zij mensen 
voordragen om te worden benoemd als 
leden van de Europese Commissie;

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt dat sommige leden van de 
volgende Commissie gekozen worden uit
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement; verzoekt de regeringen van de
lidstaten om de stemmen van hun 
medeburgers naar behoren in 
aanmerking te nemen wanneer zij mensen 
voordragen om te worden benoemd als 
leden van de Europese Commissie;

6. verzoekt dat de lidstaten de beste 
kandidaten kiezen tot leden van de 
volgende Commissie, ongeacht of zij
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement zijn; stelt voorts dat bij het 
kiezen van potentiële leden van de
Commissie de verdiensten het enige 
criterium moeten zijn en andere externe 
factoren geen rol mogen spelen;

Or. en

Amendement 40
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt dat sommige leden van de 6. verzoekt dat sommige leden van de 
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volgende Commissie gekozen worden uit 
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement; verzoekt de regeringen van de 
lidstaten om de stemmen van hun 
medeburgers naar behoren in 
aanmerking te nemen wanneer zij mensen 
voordragen om te worden benoemd als 
leden van de Europese Commissie;

volgende Commissie gekozen worden uit 
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 41
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt dat sommige leden van de 
volgende Commissie gekozen worden uit 
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement; verzoekt de regeringen van de 
lidstaten om de stemmen van hun 
medeburgers naar behoren in aanmerking 
te nemen wanneer zij mensen voordragen 
om te worden benoemd als leden van de 
Europese Commissie;

6. verzoekt dat zoveel mogelijk leden van 
de volgende Commissie gekozen worden 
uit leden van het Europees Parlement; 
verzoekt de regeringen van de lidstaten om 
de stemmen van hun medeburgers naar 
behoren in aanmerking te nemen wanneer 
zij mensen voordragen om te worden 
benoemd als leden van de Europese 
Commissie;

Or. en

Amendement 42
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt dat sommige leden van de 
volgende Commissie gekozen worden uit 
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement; verzoekt de regeringen van de 

6. is van mening dat sommige leden van de 
volgende Commissie gekozen moeten 
worden uit gekozen leden van het Europees 
Parlement; verzoekt de regeringen van de 
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lidstaten om de stemmen van hun 
medeburgers naar behoren in aanmerking 
te nemen wanneer zij mensen voordragen 
om te worden benoemd als leden van de 
Europese Commissie;

lidstaten om de stemmen van hun 
medeburgers naar behoren in aanmerking 
te nemen wanneer zij mensen voordragen 
om te worden benoemd als leden van de 
Europese Commissie;

Or. en

Amendement 43
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt dat sommige leden van de 
volgende Commissie gekozen worden uit 
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement; verzoekt de regeringen van de 
lidstaten om de stemmen van hun 
medeburgers naar behoren in aanmerking 
te nemen wanneer zij mensen voordragen 
om te worden benoemd als leden van de 
Europese Commissie;

6. verzoekt dat sommige leden van de 
volgende Commissie gekozen worden uit 
nieuw gekozen leden van het Europees 
Parlement; verzoekt de regeringen van de 
lidstaten om de stemmen van hun 
medeburgers naar behoren in aanmerking 
te nemen wanneer zij mensen voordragen 
om te worden benoemd als leden van de 
Europese Commissie; spoort de lidstaten 
aan de benoemingsprocedure voor 
kandidaat-leden van de Commissie 
transparanter te maken door de rol van de 
nationale parlementen te vergroten;

Or. en

Amendement 44
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 

Schrappen
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regeringen van de lidstaten om ieder een 
lijst van ten minste drie kandidaten voor 
de functie van commissaris te overleggen, 
zodat de gekozen voorzitter van de 
Commissie een van de kandidaten van die 
lijst kan kiezen; verzoekt de nieuw 
gekozen voorzitter van de Commissie met 
klem om er bij de regeringen van de 
lidstaten op aan te dringen dat hij er met 
behulp van de lijst van kandidaten voor de 
functie van commissaris voor kan zorgen 
dat het aantal mannen en vrouwen in de 
Europese Commissie in evenwicht is;

Or. en

Amendement 45
Tadeusz Ross, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka, József Szájer, Manfred Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten om ieder een 
lijst van ten minste drie kandidaten voor 
de functie van commissaris te overleggen, 
zodat de gekozen voorzitter van de 
Commissie een van de kandidaten van die 
lijst kan kiezen; verzoekt de nieuw 
gekozen voorzitter van de Commissie met 
klem om er bij de regeringen van de 
lidstaten op aan te dringen dat hij er met 
behulp van de lijst van kandidaten voor de 
functie van commissaris voor kan zorgen 
dat het aantal mannen en vrouwen in de 
Europese Commissie in evenwicht is;

Schrappen

Or. en
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Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten om ieder een 
lijst van ten minste drie kandidaten voor 
de functie van commissaris te overleggen, 
zodat de gekozen voorzitter van de 
Commissie een van de kandidaten van die 
lijst kan kiezen; verzoekt de nieuw 
gekozen voorzitter van de Commissie met 
klem om er bij de regeringen van de 
lidstaten op aan te dringen dat hij er met 
behulp van de lijst van kandidaten voor de 
functie van commissaris voor kan zorgen 
dat het aantal mannen en vrouwen in de 
Europese Commissie in evenwicht is;

7. stelt voor dat de nieuw gekozen 
voorzitter van de Commissie er bij de 
regeringen van de lidstaten op aandringt
dat hij er met behulp van de lijst van 
kandidaten voor de functie van 
commissaris voor kan zorgen dat het aantal 
mannen en vrouwen in de Europese 
Commissie in evenwicht is;

Or. fr

Amendement 47
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten om ieder een 
lijst van ten minste drie kandidaten voor 
de functie van commissaris te overleggen, 
zodat de gekozen voorzitter van de 
Commissie een van de kandidaten van die 
lijst kan kiezen; verzoekt de nieuw 

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; verzoekt de 
nieuw gekozen voorzitter van de 
Commissie met klem om er bij de 
regeringen van de lidstaten op aan te 
dringen dat hij er met behulp van de lijst 
van kandidaten voor de functie van 
commissaris voor kan zorgen dat het aantal 
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gekozen voorzitter van de Commissie met 
klem om er bij de regeringen van de 
lidstaten op aan te dringen dat hij er met 
behulp van de lijst van kandidaten voor de 
functie van commissaris voor kan zorgen 
dat het aantal mannen en vrouwen in de 
Europese Commissie in evenwicht is;

mannen en vrouwen in de Europese 
Commissie in evenwicht is;

Or. en

Amendement 48
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten om ieder een 
lijst van ten minste drie kandidaten voor
de functie van commissaris te overleggen, 
zodat de gekozen voorzitter van de 
Commissie een van de kandidaten van die 
lijst kan kiezen; verzoekt de nieuw 
gekozen voorzitter van de Commissie met 
klem om er bij de regeringen van de 
lidstaten op aan te dringen dat hij er met 
behulp van de lijst van kandidaten voor de
functie van commissaris voor kan zorgen 
dat het aantal mannen en vrouwen in de 
Europese Commissie in evenwicht is;

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten ervoor te 
zorgen dat het aantal voorgestelde 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten in 
evenwicht is, rekening houdend met de 
uitslag van de verkiezingen voor het 
Europees Parlement; verzoekt de nieuw 
gekozen voorzitter van de Commissie met 
klem ervoor te zorgen dat het aantal 
mannen en vrouwen in de Europese 
Commissie in evenwicht is;

Or. en

Amendement 49
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten om ieder een 
lijst van ten minste drie kandidaten voor de 
functie van commissaris te overleggen, 
zodat de gekozen voorzitter van de 
Commissie een van de kandidaten van die 
lijst kan kiezen; verzoekt de nieuw
gekozen voorzitter van de Commissie met 
klem om er bij de regeringen van de 
lidstaten op aan te dringen dat hij er met 
behulp van de lijst van kandidaten voor de 
functie van commissaris voor kan zorgen 
dat het aantal mannen en vrouwen in de 
Europese Commissie in evenwicht is;

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten om ieder een 
lijst van drie kandidaten voor de functie 
van commissaris te overleggen, zodat de 
gekozen voorzitter een van de kandidaten 
van die lijst kan kiezen; verzoekt de 
gekozen voorzitter met klem om er bij de 
regeringen van de lidstaten op aan te 
dringen dat hij/zij er met behulp van de 
lijst van kandidaten voor de functie van 
commissaris voor kan zorgen dat het aantal 
mannen en vrouwen in de Europese 
Commissie in evenwicht is en dat hij/zij 
voorgestelde kandidaten die geen blijk 
geven van algemene bekwaamheid, inzet 
voor Europa of onbetwistbare 
onafhankelijkheid, kan afwijzen;

Or. en

Amendement 50
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten om ieder een 
lijst van ten minste drie kandidaten voor 
de functie van commissaris te overleggen, 
zodat de gekozen voorzitter van de 
Commissie een van de kandidaten van die 
lijst kan kiezen; verzoekt de nieuw 
gekozen voorzitter van de Commissie met 
klem om er bij de regeringen van de 

7. is van oordeel dat de gekozen voorzitter 
van de Commissie zelfstandiger moet 
handelen bij het selecteren van de overige 
leden van de Commissie; vraagt de 
regeringen van de lidstaten om ieder meer 
dan één kandidaat voor de functie van 
commissaris voor te dragen, zodat de 
gekozen voorzitter van de Commissie een 
van de kandidaten van die lijst kan kiezen; 
verzoekt de nieuw gekozen voorzitter van 
de Commissie om te garanderen dat er bij 
de samenstelling van de volgende 
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lidstaten op aan te dringen dat hij er met 
behulp van de lijst van kandidaten voor de 
functie van commissaris voor kan zorgen 
dat het aantal mannen en vrouwen in de 
Europese Commissie in evenwicht is;

Commissie een vrouwenquotum wordt 
geëerbiedigd, onder meer door er bij de 
regeringen van de lidstaten op aan te 
dringen dat de lijst van kandidaten voor de 
functie van commissaris wat betreft het 
aantal mannen en vrouwen in evenwicht is;

Or. en

Amendement 51
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening, in navolging van de 
politieke overeenkomst die bereikt is op de 
bijeenkomst van de Europese Raad op 11 
en 12 december 2013 en als gevolg van het 
besluit van de Europese Raad van 
22 mei 2013 betreffende het aantal leden 
van de Europese Commissie, dat er extra 
maatregelen in overweging moeten 
worden genomen voor een effectievere 
werking van de Commissie, onverminderd 
het recht om één commissaris per lidstaat 
te benoemen;

8. is van mening dat de politieke 
overeenkomst die bereikt is op de 
bijeenkomst van de Europese Raad op 11 
en 12 december 2013, als gevolg van het 
besluit van de Europese Raad van 
22 mei 2013 betreffende het aantal leden 
van de Europese Commissie, de effectieve 
werking van de Commissie onmogelijk 
maakt;

Or. en

Amendement 52
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening, in navolging van de 
politieke overeenkomst die bereikt is op de 
bijeenkomst van de Europese Raad op 11 

8. is van mening, in navolging van de 
politieke overeenkomst die bereikt is op de 
bijeenkomst van de Europese Raad op 11 
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en 12 december 2013 en als gevolg van het 
besluit van de Europese Raad van 
22 mei 2013 betreffende het aantal leden 
van de Europese Commissie, dat er extra 
maatregelen in overweging moeten worden 
genomen voor een effectievere werking 
van de Commissie, onverminderd het recht 
om één commissaris per lidstaat te 
benoemen;

en 12 december 2013 en als gevolg van het 
besluit van de Europese Raad van 
22 mei 2013 betreffende het aantal leden 
van de Europese Commissie, dat er extra 
maatregelen in overweging moeten worden 
genomen voor een effectievere werking 
van de Commissie, met inbegrip van de 
benoeming van commissarissen zonder 
portefeuille, onverminderd het recht om 
één commissaris per lidstaat te benoemen;

Or. en

Amendement 53
Indrek Tarand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening, in navolging van de 
politieke overeenkomst die bereikt is op de 
bijeenkomst van de Europese Raad op 11 
en 12 december 2013 en als gevolg van het 
besluit van de Europese Raad van 
22 mei 2013 betreffende het aantal leden 
van de Europese Commissie, dat er extra 
maatregelen in overweging moeten worden 
genomen voor een effectievere werking 
van de Commissie, onverminderd het recht 
om één commissaris per lidstaat te 
benoemen;

8. is van mening, in navolging van de 
politieke overeenkomst die bereikt is op de 
bijeenkomst van de Europese Raad op 11 
en 12 december 2013 en als gevolg van het 
besluit van de Europese Raad van 
22 mei 2013 betreffende het aantal leden 
van de Europese Commissie, dat er extra 
maatregelen in overweging moeten worden 
genomen voor een effectievere werking 
van de Commissie, onverminderd het recht 
om één commissaris per lidstaat te 
benoemen; verzoekt de Raad het aantal 
leden van de Commissie te beperken tot 
vijftien, waarbij de lidstaten deze posten in 
alfabetische volgorde bemensen;

Or. en

Amendement 54
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde 
Verdragen kan bestaan in de invoering 
van een roulatiesysteem voor 
commissarissen met portefeuille en 
commissarissen zonder portefeuille, 
waarmee de hoeveelheid en de inhoud van 
de portefeuilles relatief stabiel wordt 
gehouden en tegelijkertijd gegarandeerd 
wordt dat de vertegenwoordiging van de 
bijzonderheden en belangen van alle 
lidstaten goed in evenwicht is in het 
beleidvormingsproces van de Commissie; 
is van oordeel dat commissarissen zonder 
portefeuille binnen dit kader ten volle 
moeten deelnemen aan het 
beleidvormingsproces en 
vertegenwoordigingstaken voor de 
Commissie kunnen verrichten op 
Europees niveau;

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde 
Verdragen kan bestaan in de invoering 
van een roulatiesysteem voor 
commissarissen met portefeuille en 
commissarissen zonder portefeuille, 
waarmee de hoeveelheid en de inhoud van 
de portefeuilles relatief stabiel wordt 
gehouden en tegelijkertijd gegarandeerd 
wordt dat de vertegenwoordiging van de 
bijzonderheden en belangen van alle 
lidstaten goed in evenwicht is in het 

Schrappen
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beleidvormingsproces van de Commissie; 
is van oordeel dat commissarissen zonder
portefeuille binnen dit kader ten volle 
moeten deelnemen aan het 
beleidvormingsproces en 
vertegenwoordigingstaken voor de 
Commissie kunnen verrichten op 
Europees niveau;

Or. en

Amendement 56
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde Verdragen 
kan bestaan in de invoering van een 
roulatiesysteem voor commissarissen met 
portefeuille en commissarissen zonder 
portefeuille, waarmee de hoeveelheid en 
de inhoud van de portefeuilles relatief 
stabiel wordt gehouden en tegelijkertijd 
gegarandeerd wordt dat de 
vertegenwoordiging van de bijzonderheden 
en belangen van alle lidstaten goed in 
evenwicht is in het beleidvormingsproces 
van de Commissie; is van oordeel dat 
commissarissen zonder portefeuille 
binnen dit kader ten volle moeten 
deelnemen aan het beleidvormingsproces 
en vertegenwoordigingstaken voor de 
Commissie kunnen verrichten op 
Europees niveau;

9. is van mening dat een oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde Verdragen 
kan bestaan in de invoering van een reeks 
van clusters binnen de Commissie, 
waarbij diverse commissarissen deel 
uitmaken van een cluster, dat geleid wordt 
door een vicevoorzitter van de Commissie, 
waarmee de hoeveelheid en de inhoud van 
de beleidsportefeuilles op topniveau
relatief stabiel wordt gehouden en 
tegelijkertijd gegarandeerd wordt dat de 
vertegenwoordiging van de bijzonderheden 
en belangen van alle lidstaten goed in 
evenwicht is in het beleidvormingsproces 
van de Commissie;

Or. en

Amendement 57
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde Verdragen 
kan bestaan in de invoering van een
roulatiesysteem voor commissarissen met 
portefeuille en commissarissen zonder 
portefeuille, waarmee de hoeveelheid en 
de inhoud van de portefeuilles relatief 
stabiel wordt gehouden en tegelijkertijd 
gegarandeerd wordt dat de 
vertegenwoordiging van de 
bijzonderheden en belangen van alle 
lidstaten goed in evenwicht is in het 
beleidvormingsproces van de Commissie; 
is van oordeel dat commissarissen zonder 
portefeuille binnen dit kader ten volle 
moeten deelnemen aan het
beleidvormingsproces en 
vertegenwoordigingstaken voor de 
Commissie kunnen verrichten op 
Europees niveau;

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde Verdragen 
kan bestaan in de invoering van een 
systeem van vicevoorzitters van de
Commissie die verantwoordelijk zijn voor
grote thematische clusters en de
bevoegdheid hebben om de 
werkzaamheden van de Commissie op de 
overeenkomstige terreinen te coördineren;

Or. en

Amendement 58
Tadeusz Ross, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka, József Szájer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde Verdragen 
kan bestaan in de invoering van een 
roulatiesysteem voor commissarissen met 
portefeuille en commissarissen zonder 
portefeuille, waarmee de hoeveelheid en 
de inhoud van de portefeuilles relatief
stabiel wordt gehouden en tegelijkertijd 
gegarandeerd wordt dat de 
vertegenwoordiging van de bijzonderheden 

9. is van mening dat de samenstelling van 
de Commissie uit hoofde van de van kracht 
zijnde Verdragen moet zorgen voor 
stabiliteit in de hoeveelheid en de inhoud 
van de portefeuilles en tegelijkertijd de 
vertegenwoordiging van de bijzonderheden 
en belangen van alle lidstaten moet 
garanderen om het beleidvormingsproces 
van de Commissie in evenwicht te 
brengen;
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en belangen van alle lidstaten goed in 
evenwicht is in het beleidvormingsproces 
van de Commissie; is van oordeel dat 
commissarissen zonder portefeuille 
binnen dit kader ten volle moeten 
deelnemen aan het beleidvormingsproces 
en vertegenwoordigingstaken voor de 
Commissie kunnen verrichten op 
Europees niveau;

Or. en

Amendement 59
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde 
Verdragen kan bestaan in de invoering 
van een roulatiesysteem voor 
commissarissen met portefeuille en 
commissarissen zonder portefeuille, 
waarmee de hoeveelheid en de inhoud van 
de portefeuilles relatief stabiel wordt 
gehouden en tegelijkertijd gegarandeerd 
wordt dat de vertegenwoordiging van de 
bijzonderheden en belangen van alle 
lidstaten goed in evenwicht is in het 
beleidvormingsproces van de Commissie; 
is van oordeel dat commissarissen zonder 
portefeuille binnen dit kader ten volle 
moeten deelnemen aan het 
beleidvormingsproces en 
vertegenwoordigingstaken voor de 
Commissie kunnen verrichten op 
Europees niveau;

9. is van mening dat artikel 17, lid 5 VEU, 
waarin is bepaald dat het aantal 
commissarissen overeenstemt met twee 
derde van het aantal lidstaten, en 
artikel 244 VWEU betreffende een 
toerbeurtsysteem voor commissarissen, 
volledig ten uitvoer moeten worden gelegd 
en verzoekt derhalve om de herziening 
van het besluit van de Raad van 
22 mei 2013 teneinde het beginsel van één 
commissaris per lidstaat af te schaffen;

Or. en
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Amendement 60
Elmar Brok
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde Verdragen 
kan bestaan in de invoering van een 
roulatiesysteem voor commissarissen met 
portefeuille en commissarissen zonder 
portefeuille, waarmee de hoeveelheid en de 
inhoud van de portefeuilles relatief stabiel 
wordt gehouden en tegelijkertijd 
gegarandeerd wordt dat de 
vertegenwoordiging van de bijzonderheden 
en belangen van alle lidstaten goed in 
evenwicht is in het beleidvormingsproces 
van de Commissie; is van oordeel dat 
commissarissen zonder portefeuille binnen 
dit kader ten volle moeten deelnemen aan 
het beleidvormingsproces en 
vertegenwoordigingstaken voor de 
Commissie kunnen verrichten op Europees 
niveau;

9. is van mening dat de oplossing uit 
hoofde van de van kracht zijnde Verdragen 
kan bestaan in de invoering van een 
roulatiesysteem voor commissarissen met 
portefeuille en commissarissen zonder 
portefeuille, waarmee de hoeveelheid en de 
inhoud van de portefeuilles relatief stabiel 
wordt gehouden en tegelijkertijd 
gegarandeerd wordt dat de 
vertegenwoordiging van de bijzonderheden 
en belangen van alle lidstaten goed in 
evenwicht is in het beleidvormingsproces 
van de Commissie; is van oordeel dat 
commissarissen zonder portefeuille binnen 
dit kader ten volle moeten deelnemen aan 
het beleidvormingsproces en 
vertegenwoordigingstaken voor de 
Commissie kunnen verrichten op Europees 
niveau; stelt dat de voorzitter gebruik moet 
maken van zijn recht om de 
commissarissen met en zonder 
portefeuille te herschikken;

Or. en

Amendement 61
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de volgende Conventie de 
omvang van de Commissie te herzien;

Or. en
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Amendement 62
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de kandidaat voor de 
functie van voorzitter van de Commissie, 
als genoemd in punt 2 van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Commissie, 
verzocht moet worden om na zijn 
benoeming door de Europese Raad aan het 
Europees Parlement de politieke 
richtsnoeren voor zijn mandaat te 
overleggen, gevolgd door een 
gedetailleerde uitwisseling van 
standpunten, voordat het Parlement de 
voorgedragen kandidaat benoemt als 
voorzitter van de Commissie;

10. benadrukt dat de kandidaat voor de 
functie van voorzitter van de Commissie, 
als genoemd in punt 2 van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Commissie, 
verzocht moet worden om na zijn 
benoeming door de Europese Raad aan het 
Europees Parlement de politieke 
richtsnoeren voor zijn mandaat te 
overleggen, gevolgd door een 
gedetailleerde uitwisseling van 
standpunten, met inbegrip van de 
vaststelling van de portefeuilles van het 
volgende college van commissarissen, 
voordat het Parlement de voorgedragen 
kandidaat benoemt als voorzitter van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 63
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU momenteel 
vereist is voor een motie van wantrouwen 
tegen de Commissie in een toekomstige 
herziening van de Verdragen 
vereenvoudigd moet worden zodat alleen 
een meerderheid van het Europees 
Parlement vereist is;

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU momenteel 
vereist is voor een motie van wantrouwen 
tegen de Commissie in een toekomstige 
herziening van de Verdragen 
vereenvoudigd moet worden zodat alleen 
een meerderheid van het Europees 
Parlement vereist is, waarbij de motie van 
wantrouwen constructief moet zijn en dus 
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moet leiden tot de verkiezing van een 
nieuwe voorzitter;

Or. en

Amendement 64
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU momenteel 
vereist is voor een motie van wantrouwen 
tegen de Commissie in een toekomstige 
herziening van de Verdragen 
vereenvoudigd moet worden zodat alleen 
een meerderheid van het Europees 
Parlement vereist is;

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU momenteel 
vereist is voor een motie van wantrouwen 
tegen de Commissie in een toekomstige 
herziening van de Verdragen 
vereenvoudigd moet worden;

Or. fr

Amendement 65
Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU momenteel
vereist is voor een motie van wantrouwen 
tegen de Commissie in een toekomstige 
herziening van de Verdragen 
vereenvoudigd moet worden zodat alleen 
een meerderheid van het Europees 
Parlement vereist is;

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU vereist is 
voor een motie van wantrouwen tegen de 
Commissie en de wijze waarop die 
meerderheid kan worden verkleind zonder 
de goede werking van de instellingen in 
gevaar te brengen, door de Conventie 
moeten worden besproken bij een 
toekomstige herziening van de Verdragen;

Or. en
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Amendement 66
Jo Leinen, David Martin, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU momenteel
vereist is voor een motie van wantrouwen 
tegen de Commissie in een toekomstige 
herziening van de Verdragen 
vereenvoudigd moet worden zodat alleen 
een meerderheid van het Europees 
Parlement vereist is;

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU vereist is 
voor een motie van wantrouwen tegen de 
Commissie en de wijze waarop die 
meerderheid kan worden verkleind zonder 
de goede werking van de instellingen in 
gevaar te brengen, door de Conventie 
moeten worden besproken bij een 
toekomstige herziening van de Verdragen;
stelt dat in dit verband de instelling van 
een constructieve ontslagprocedure moet 
worden onderzocht;

Or. en

Amendement 67
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU momenteel 
vereist is voor een motie van wantrouwen 
tegen de Commissie in een toekomstige 
herziening van de Verdragen 
vereenvoudigd moet worden zodat alleen 
een meerderheid van het Europees 
Parlement vereist is;

12. is van mening dat de meerderheid die 
krachtens artikel 234 VWEU momenteel 
vereist is voor een motie van wantrouwen 
tegen de Commissie in een toekomstige 
herziening van de Verdragen verkleind
moet worden zodat alleen een meerderheid 
van het Europees Parlement vereist is;

Or. en
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Amendement 68
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat afzonderlijke 
commissarissen, onverminderd de 
collectieve verantwoordelijkheid van het 
college voor de acties van de Commissie, 
verantwoordelijk kunnen worden 
gehouden voor de acties van hun 
directoraten-generaal;

Or. en

Amendement 69
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat het streven naar 
doeltreffendheid er niet toe mag leiden dat 
de kwaliteit van de wetgeving afneemt of 
dat het Parlement zijn eigen doelstellingen 
moet opgeven;

14. benadrukt dat het streven naar 
doeltreffendheid er niet toe mag leiden dat 
de kwaliteit van de wetgeving afneemt of 
dat het Parlement zijn eigen doelstellingen 
moet opgeven; is daarentegen van mening 
dat maatregelen ter bevordering van de 
efficiëntie en de doeltreffendheid moeten 
resulteren in goed doordachte wetgeving 
die beantwoordt aan duidelijk vastgestelde 
behoeften en aantoonbaar van 
toegevoegde waarde is voor Europa en het 
subsidiariteitsbeginsel eerbiedigt;

Or. en

Amendement 70
Zbigniew Ziobro
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat het streven naar 
doeltreffendheid er niet toe mag leiden dat 
de kwaliteit van de wetgeving afneemt of 
dat het Parlement zijn eigen doelstellingen 
moet opgeven;

14. benadrukt dat het streven naar 
doeltreffendheid er niet toe mag leiden dat 
de kwaliteit van de wetgeving afneemt of 
dat het Parlement zijn eigen doelstellingen 
moet opgeven; het streven naar 
doeltreffendheid moet gekoppeld zijn aan 
een adequaat wetgevingsniveau en 
instandhouding van de eigen 
doelstellingen van het Parlement;

Or. pl

Amendement 71
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het probleem van 
transparantie alomtegenwoordig is en 
zich vaak voordoet bij alle instellingen, 
ook in akkoorden in eerste lezing; merkt op 
dat het Parlement getracht heeft dit 
probleem aan te pakken met de aanneming 
van de nieuwe artikelen 70 en 70 bis van 
zijn Reglement;

15. erkent het probleem om akkoorden in 
eerste lezing transparanter te maken; 
merkt op dat het Parlement dit probleem 
heeft aangepakt met de aanneming van de 
nieuwe artikelen 70 en 70 bis van zijn 
Reglement;

Or. en

Amendement 72
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het probleem van 15. benadrukt dat het probleem van 
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transparantie alomtegenwoordig is en zich 
vaak voordoet bij alle instellingen, ook in 
akkoorden in eerste lezing; merkt op dat 
het Parlement getracht heeft dit probleem 
aan te pakken met de aanneming van de 
nieuwe artikelen 70 en 70 bis van zijn 
Reglement;

transparantie alomtegenwoordig is en zich 
vaak voordoet bij alle instellingen, met 
name in akkoorden in eerste lezing; merkt 
op dat het Parlement getracht heeft dit 
probleem aan te pakken met de aanneming 
van de nieuwe artikelen 70 en 70 bis van 
zijn Reglement;

Or. en

Amendement 73
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. maakt zich zorgen over de 
aanhoudende problemen met het toepassen 
van de gewone wetgevingsprocedure, met 
name in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
en het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB), alsook met het aanpassen van de 
bepalingen die voorheen in de derde pijler 
waren opgenomen aan de hiërarchie van 
normen van het Verdrag van Lissabon, en 
in het algemeen met betrekking tot de 
aanhoudende ‘asymmetrie’ ten aanzien van 
de transparantie van het aandeel van de 
Commissie in het voorbereidende werk van 
de twee takken van de wetgevende 
autoriteit; onderstreept in dat opzicht de 
noodzaak om de werkmethoden van de 
Raad zodanig aan te passen dat het voor de 
vertegenwoordigers van het Parlement 
mogelijk wordt gemaakt om bij sommige 
van de vergaderingen van het Parlement 
aanwezig te zijn wanneer daarvoor goede 
redenen zijn volgens het beginsel van 
loyale samenwerking tussen de 
instellingen;

16. maakt zich zorgen over de 
aanhoudende problemen met het toepassen 
van de gewone wetgevingsprocedure, met 
name in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB),
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB) en de Europese ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht (het 
Stockholmprogramma), alsook met het
aanpassen van de bepalingen die voorheen 
in de derde pijler waren opgenomen aan de 
hiërarchie van normen van het Verdrag van 
Lissabon, en in het algemeen met 
betrekking tot de aanhoudende 
'asymmetrie' ten aanzien van de 
transparantie van het aandeel van de 
Commissie in het voorbereidende werk van 
de twee takken van de wetgevende 
autoriteit; onderstreept in dat opzicht de 
noodzaak om de werkmethoden van de 
Raad zodanig aan te passen dat het voor de 
vertegenwoordigers van het Parlement 
mogelijk wordt gemaakt om bij sommige 
van de vergaderingen van het Parlement 
aanwezig te zijn wanneer daarvoor goede 
redenen zijn volgens het beginsel van 
loyale samenwerking tussen de 
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instellingen;

Or. en

Amendement 74
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. betreurt het feit dat, hoewel de 
Commissie haar verplichtingen formeel 
gezien nakomt door binnen 3 maanden 
antwoord te geven op verzoeken van het 
Parlement om wetgevingsinitiatieven, zij 
daaraan niet altijd een goed en 
substantieel gevolg heeft gegeven;

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt het gebrek aan 
transparantie van de Commissie ten 
aanzien van het Parlement in haar 
hoedanigheid als lid van de trojka en 
dringt aan op verbetering van haar 
verantwoordingsplicht in dit verband;

Or. en

Amendement 76
Ashley Fox
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt dat het initiatiefrecht van het 
Parlement bij de volgende herziening van 
de Verdragen ten volle erkend wordt, door 
de Commissie te verplichten gevolg te 
geven aan alle verzoeken om 
wetgevingsvoorstellen die het Parlement 
heeft ingediend uit hoofde van artikel 225 
VWEU;

Schrappen

Or. en

Amendement 77
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt dat het initiatiefrecht van het 
Parlement bij de volgende herziening van 
de Verdragen ten volle erkend wordt, door 
de Commissie te verplichten gevolg te
geven aan alle verzoeken om
wetgevingsvoorstellen die het Parlement 
heeft ingediend uit hoofde van artikel 225 
VWEU;

20. verzoekt de volgende Conventie het 
Parlement en de Raad het recht te geven 
wetgeving in te leiden wanneer de
Commissie besluit geen gevolg te geven
aan een formeel verzoek om een 
wetgevingsvoorstel uit hoofde van 
artikel 225 VWEU;

Or. en

Amendement 78
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt dat het initiatiefrecht van het 
Parlement bij de volgende herziening van 
de Verdragen ten volle erkend wordt, door 
de Commissie te verplichten gevolg te 
geven aan alle verzoeken om 
wetgevingsvoorstellen die het Parlement 
heeft ingediend uit hoofde van artikel 225 
VWEU;

20. verzoekt dat het initiatiefrecht van het 
Parlement bij de volgende herziening van 
de Verdragen ten volle erkend wordt, door 
de Commissie te verplichten gevolg te 
geven aan alle verzoeken die het Parlement 
heeft ingediend uit hoofde van artikel 225 
VWEU door binnen een passende termijn 
een wetgevingsvoorstel in te dienen;

Or. en

Amendement 79
Enrique Guerrero Salom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt dat het initiatiefrecht van het 
Parlement bij de volgende herziening van 
de Verdragen ten volle erkend wordt, door 
de Commissie te verplichten gevolg te 
geven aan alle verzoeken om 
wetgevingsvoorstellen die het Parlement 
heeft ingediend uit hoofde van artikel 225 
VWEU;

20. verzoekt dat het initiatiefrecht van het 
Parlement bij een toekomstige herziening 
van de Verdragen ten volle erkend wordt, 
door de Commissie te verplichten gevolg te 
geven aan alle verzoeken om 
wetgevingsvoorstellen die het Parlement 
heeft ingediend uit hoofde van artikel 225 
VWEU;

Or. en

Amendement 80
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de bevoegdheid van 
de Commissie om wetgevingsvoorstellen 
in te trekken bij de volgende herzieningen 

Schrappen
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van de Verdragen beperkt moet worden 
tot de gevallen waarin het Parlement, na 
vaststelling van het standpunt van het 
Parlement in eerste lezing, ermee instemt 
dat het voorstel vanwege gewijzigde 
omstandigheden niet langer 
gerechtvaardigd is;

Or. en

Amendement 81
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de bevoegdheid van 
de Commissie om wetgevingsvoorstellen 
in te trekken bij de volgende herzieningen 
van de Verdragen beperkt moet worden 
tot de gevallen waarin het Parlement, na 
vaststelling van het standpunt van het 
Parlement in eerste lezing, ermee instemt 
dat het voorstel vanwege gewijzigde 
omstandigheden niet langer 
gerechtvaardigd is;

Schrappen

Or. en

Amendement 82
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat de bevoegdheid van 
de Commissie om wetgevingsvoorstellen 
in te trekken bij de volgende herzieningen 
van de Verdragen beperkt moet worden tot 
de gevallen waarin het Parlement, na 

21. is van mening dat de bevoegdheid van 
de Commissie om wetgevingsvoorstellen 
in te trekken bij de volgende herzieningen 
van de Verdragen vaker moet worden
gebruikt wanneer het voorstel vanwege 
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vaststelling van het standpunt van het 
Parlement in eerste lezing, ermee instemt 
dat het voorstel vanwege gewijzigde 
omstandigheden niet langer 
gerechtvaardigd is;

gewijzigde omstandigheden niet langer 
gerechtvaardigd is;

Or. en

(Motivering: Dit voorstel beperkt de Commissie – de enige instelling met wetgevingsinitiatief 
– in haar bevoegdheid om haar voorstel in te trekken, hetgeen tegen de Verdragen indruist.)

Amendement 83
József Szájer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. vestigt de aandacht op de noodzaak om 
een goed onderscheid te maken tussen de 
essentiële onderdelen van een 
wetgevingshandeling, die door de 
wetgevende autoriteit moeten worden 
vastgesteld in de wetgevingshandeling zelf, 
en de verschillende niet-essentiële 
onderdelen in verband met een 
wetgevingsinstrument, voornamelijk van 
technische aard, die door middel van 
gedelegeerde handelingen moeten worden 
vastgesteld;

22. vestigt de aandacht op de noodzaak om 
een goed onderscheid te maken tussen de 
essentiële onderdelen van een 
wetgevingshandeling, die uitsluitend door 
de wetgevende autoriteit kunnen worden 
vastgesteld in de wetgevingshandeling zelf, 
en de niet-essentiële onderdelen die door 
middel van gedelegeerde handelingen 
kunnen worden aangevuld of gewijzigd;

Or. en

Amendement 84
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het belang van de keuze 
tussen gedelegeerde handelingen en 

23. benadrukt het belang van de keuze 
tussen gedelegeerde handelingen en 
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uitvoeringshandelingen vanuit het oogpunt 
om de prerogatieven van het Parlement te 
waarborgen, en herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en aan de Raad om het eens 
te zijn met het Parlement over de 
vaststelling van criteria voor de toepassing 
van de artikelen 290 en 291 VWEU;

uitvoeringshandelingen vanuit het oogpunt 
van de rechtszekerheid, en herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie en aan de Raad 
om het eens te zijn met het Parlement over 
een criterium voor de toepassing van de 
artikelen 290 en 291 VWEU, rekening 
houdend met de juridische 
noodzakelijkheden in plaats van met de 
politieke wensen op dit vlak;

Or. en

Amendement 85
József Szájer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het belang van de keuze 
tussen gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen vanuit het oogpunt 
om de prerogatieven van het Parlement te 
waarborgen, en herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en aan de Raad om het eens 
te zijn met het Parlement over de 
vaststelling van criteria voor de toepassing
van de artikelen 290 en 291 VWEU;

23. benadrukt het belang van de keuze 
tussen gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen vanuit het oogpunt 
van eerbiediging van de 
Verdragsverplichtingen en om de 
prerogatieven van het Parlement te 
waarborgen, en herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en aan de Raad om het eens 
te zijn met het Parlement over de 
toepassing van criteria voor het gebruik
van de artikelen 290 en 291 VWEU;

Or. en

Amendement 86
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt het belang van de keuze 
tussen gedelegeerde handelingen en 

23. onderkent dat gedelegeerde 
handelingen een flexibel en doeltreffend 
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uitvoeringshandelingen vanuit het oogpunt 
om de prerogatieven van het Parlement te 
waarborgen, en herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en aan de Raad om het eens 
te zijn met het Parlement over de 
vaststelling van criteria voor de toepassing 
van de artikelen 290 en 291 VWEU;

instrument kunnen zijn; benadrukt het 
belang van de keuze tussen gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen 
vanuit het oogpunt om de regelgevende 
prerogatieven van het Parlement te 
waarborgen, en herhaalt zijn verzoek aan 
de Commissie en aan de Raad om het eens 
te zijn met het Parlement over de 
vaststelling van criteria voor de toepassing 
van de artikelen 290 en 291 VWEU om 
ervoor te zorgen dat 
uitvoeringshandelingen niet worden 
gebruikt ter vervanging van gedelegeerde 
handelingen;

Or. en

Amendement 87
József Szájer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de Commissie het kaderakkoord 
na te leven wat betreft toegang van de 
deskundigen van het Parlement tot de 
vergaderingen van de deskundigen van de 
Commissie door te voorkomen dat die 
samenvallen met de vergaderingen van de
comitéprocedure-comités;

25. vraagt de Commissie het kaderakkoord 
na te leven wat betreft toegang van de 
deskundigen van het Parlement tot de 
vergaderingen van de deskundigen van de 
Commissie door te voorkomen dat die 
worden beschouwd als "comitéprocedure-
comités" wanneer zij andere onderwerpen 
bespreken dan uitvoeringsmaatregelen in 
de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011;

Or. en

Amendement 88
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie de keuze 
van de rechtsgrondslag niet te misbruiken 
om de rol en de prerogatieven van het 
Parlement onrechtmatig te beperken, 
zoals gebeurd is in de Frontex-
verordening;

Or. en

Amendement 89
Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. merkt op dat de weigering om de 
SWIFT-overeenkomst goed te keuren de 
eerste keer was dat het Parlement gebruik 
maakte van zijn nieuw verworven 
prerogatieven;

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Gerald Häfner, Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. merkt op dat de weigering om de 
SWIFT-overeenkomst goed te keuren de
eerste keer was dat het Parlement gebruik 
maakte van zijn nieuw verworven 
prerogatieven;

26. merkt op dat de weigering om de 
SWIFT- en de ACTA-overeenkomst goed 
te keuren gevallen waren waarin het 
Parlement gebruik maakte van zijn nieuw 
verworven prerogatieven;

Or. en
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Amendement 91
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept op grond van 
artikel 18 VEU de verantwoordelijkheid 
van de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om de 
samenhang van het extern optreden van 
de EU te waarborgen; onderstreept voorts 
dat de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter 
overeenkomstig de artikelen 17 en 
36 VEU verantwoording aflegt aan en 
Verdragsverplichtingen heeft jegens het 
Parlement;

Or. en

Amendement 92
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. vraagt dat het Parlement in alle stadia 
van de procedures voor het sluiten van 
internationale overeenkomsten volledig en 
nauwkeurig op de hoogte wordt gehouden 
om te garanderen dat het Parlement zijn 
definitieve besluit kan nemen met een 
uitgebreide kennis van het onderwerp in 
kwestie;

27. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat het Parlement door de 
Commissie van tevoren op de hoogte 
wordt gesteld van haar voornemens om 
internationale onderhandelingen te 
openen en daadwerkelijk in staat is om 
een gedegen advies uit te brengen over de 
onderhandelingsmandaten en dat er 
rekening wordt gehouden met dit advies; 
dringt erop aan dat internationale 
overeenkomsten de juiste voorwaarden 
moeten bevatten om te voldoen aan 
artikel 21 VEU;
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Or. en

Amendement 93
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. vraagt dat het Parlement in alle stadia 
van de procedures voor het sluiten van 
internationale overeenkomsten volledig en 
nauwkeurig op de hoogte wordt gehouden 
om te garanderen dat het Parlement zijn 
definitieve besluit kan nemen met een 
uitgebreide kennis van het onderwerp in 
kwestie;

27. vraagt, overeenkomstig artikel 218, 
lid 10 VWEU, dat het Parlement in alle 
stadia van de procedures voor het sluiten 
van internationale overeenkomsten, met 
inbegrip van overeenkomsten op het 
terrein van het GBVB, onverwijld, 
volledig en nauwkeurig op de hoogte wordt 
gehouden om te garanderen dat het 
Parlement zijn definitieve besluit kan 
nemen met een uitgebreide kennis van het 
onderwerp in kwestie; benadrukt dat deze 
bepaling alleen zin heeft wanneer de 
desbetreffende commissieleden toegang 
hebben tot de onderhandelingsmandaten 
en tot andere relevante 
onderhandelingsdocumenten;

Or. en

Amendement 94
Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van mening dat moet worden 
overwogen om leden van het Parlement 
als waarnemers te laten deelnemen aan de 
onderhandelingen over internationale 
overeenkomsten;

Or. en
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Amendement 95
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. benadrukt de noodzaak om te 
garanderen dat het Parlement
daadwerkelijk in staat is om een gedegen 
advies uit te brengen over de 
onderhandelingsmandaten;

28. vraagt dat het Parlement in alle stadia 
van de procedures voor het sluiten van 
internationale overeenkomsten volledig en 
nauwkeurig op de hoogte wordt gehouden 
en op basis van de juiste procedures en 
voorwaarden toegang krijgt tot de 
onderhandelingsteksten van de Unie om
te garanderen dat het Parlement zijn 
definitieve besluit kan nemen met een 
uitgebreide kennis van het onderwerp in
kwestie;

Or. en

Amendement 96
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. stelt dat het Parlement, met 
inachtneming van het beginsel dat er geen 
voorwaarden kunnen worden verbonden 
aan zijn instemming met internationale 
overeenkomsten, het recht heeft om 
aanbevelingen te doen over de 
daadwerkelijke toepassing ervan; verzoekt 
de Commissie in dit verband regelmatig 
verslag uit te brengen aan het Parlement 
over de tenuitvoerlegging van 
internationale overeenkomsten, met 
inbegrip van de voorwaarden inzake de 
mensenrechten en de andere voorwaarden 
van de overeenkomsten;
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Or. en

Amendement 97
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. herinnert eraan dat de voorlopige 
toepassing van internationale 
overeenkomsten voordat het Parlement 
ermee heeft ingestemd, moet worden 
vermeden, tenzij het Parlement besluit een 
uitzondering te maken; onderstreept dat 
de regels die nodig zijn voor de interne 
toepassing van internationale 
overeenkomsten niet uitsluitend door de 
Raad mogen worden vastgesteld bij zijn 
besluit inzake de sluiting van de 
overeenkomst en dat de passende 
wetgevingsprocedures uit hoofde van de 
Verdragen volledig moeten worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 98
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter om, 
overeenkomstig de verklaring over 
politieke verantwoordingsplicht, de 
raadpleging vooraf van het Parlement 
over nieuwe strategische documenten, 
beleidsstukken en mandaten, te 
verbeteren;
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Or. en

Amendement 99
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. dringt erop aan dat het Parlement 
zich moet kunnen uitspreken over de 
besluiten inzake de opschorting of 
beëindiging van internationale 
overeenkomsten waarvoor geldt dat het 
Parlement moet instemmen met de 
sluiting ervan;

Or. en

Amendement 100
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. verzoekt, in overeenstemming met 
de verbintenis die de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter is 
aangegaan in de verklaring over politieke 
verantwoordingsplicht, om de dringende 
afronding van de onderhandelingen over 
een interinstitutionele overeenkomst 
tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid betreffende de toegang 
van het Europees Parlement tot 
gerubriceerde gegevens die de Raad en de 
Europese dienst voor extern optreden 
bezitten op het terrein van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
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veiligheidsbeleid;

Or. en

Amendement 101
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 quater. herhaalt zijn oproep tot 
politieke rapportage door de delegaties 
van de Unie aan de belangrijkste 
bevoegde personen in het Parlement, met 
gereguleerde toegang;

Or. en

Amendement 102
Paulo Rangel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 quinquies. verzoekt om de vaststelling 
van een memorandum 
van overeenstemming tussen vier partijen, 
te weten het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie en de EDEO, over de 
samenhangende en doeltreffende 
verstrekking van informatie op het gebied 
van de externe betrekkingen;

Or. en

Amendement 103
Enrique Guerrero Salom
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. benadrukt dat de Commissie uit hoofde 
van artikel 17, lid 1, VEU initiatieven moet 
nemen met als doel interinstitutionele 
overeenkomsten over de jaarlijkse en 
meerjarige programmering van de Unie te 
bereiken; vestigt de aandacht op de 
noodzaak het Parlement en de Raad te 
betrekken bij de voorbereiding van het 
jaarlijkse werkprogramma van de 
Commissie en benadrukt het belang van 
een realistische en betrouwbare 
programmering die doeltreffend kan 
worden uitgevoerd en als basis voor de 
interinstitutionele planning kan dienen;

30. benadrukt dat de Commissie uit hoofde 
van artikel 17, lid 1 VEU initiatieven moet 
nemen met als doel interinstitutionele 
overeenkomsten over de jaarlijkse en 
meerjarige programmering van de Unie te 
bereiken; vestigt de aandacht op de 
noodzaak het Parlement en de Raad in een 
vroeger stadium te betrekken bij de 
voorbereiding van het jaarlijkse 
werkprogramma van de Commissie en 
benadrukt het belang van een realistische 
en betrouwbare programmering die 
doeltreffend kan worden uitgevoerd en als 
basis voor de interinstitutionele planning 
kan dienen; stelt dat het Parlement in dit 
verband de mogelijkheid zou kunnen 
onderzoeken om aan het begin van de 
zittingsperiode zijn eigen 
meerjarenprogramma op te stellen en in 
te dienen en daarover te onderhandelen 
met de Commissie; is van mening dat kan 
worden gestreefd naar een tussentijdse 
evaluatie van de verwezenlijking van het 
aangekondigde mandaat door de 
Commissie om de politieke 
verantwoordingsplicht van de Commissie 
aan het Parlement te vergroten, waarbij 
een negatieve beoordeling onder meer kan 
leiden tot een herschikking van het 
college;

Or. en

Amendement 104
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30
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Ontwerpresolutie Amendement

30. benadrukt dat de Commissie uit hoofde 
van artikel 17, lid 1, VEU initiatieven moet 
nemen met als doel interinstitutionele 
overeenkomsten over de jaarlijkse en
meerjarige programmering van de Unie te 
bereiken; vestigt de aandacht op de 
noodzaak het Parlement en de Raad te 
betrekken bij de voorbereiding van het 
jaarlijkse werkprogramma van de 
Commissie en benadrukt het belang van 
een realistische en betrouwbare 
programmering die doeltreffend kan 
worden uitgevoerd en als basis voor de 
interinstitutionele planning kan dienen;

30. benadrukt dat de Commissie uit hoofde 
van artikel 17, lid 1 VEU initiatieven moet 
nemen met als doel interinstitutionele 
overeenkomsten over de jaarlijkse en 
meerjarige programmering van de Unie te 
bereiken; vestigt de aandacht op de 
noodzaak niet alleen het Parlement, maar 
ook de Raad te betrekken bij de 
voorbereiding van het jaarlijkse 
werkprogramma van de Commissie en 
benadrukt het belang van een realistische 
en betrouwbare programmering die 
doeltreffend kan worden uitgevoerd en als 
basis voor de interinstitutionele planning 
kan dienen;

Or. en

Amendement 105
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt dat het Parlement uit 
hoofde van artikel 48, lid 2 VEU bevoegd 
is om Verdragswijzigingen in te leiden en 
van dit recht gebruik zal maken om te 
komen met nieuwe ideeën over de 
toekomst van Europa en het institutioneel 
kader van de EU;

Or. en

Amendement 106
Jo Leinen, David Martin, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33
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Ontwerpresolutie Amendement

33. onderstreept dat de regels inzake 
dialoog en toegang tot informatie meer 
uitgebreid parlementair toezicht op de 
activiteiten van de Commissie mogelijk 
maken, waarmee gewaarborgd wordt dat
het Parlement door de Commissie op 
gelijke voet wordt behandeld als de Raad 
van Ministers;

33. onderstreept dat de regels inzake 
dialoog en toegang tot informatie meer 
uitgebreid parlementair toezicht op de 
activiteiten van de Commissie mogelijk 
maken, waarmee wordt bijgedragen aan 
de gelijke behandeling van het Parlement
en de Raad van Ministers door de 
Commissie;

Or. en

Amendement 107
Auke Zijlstra

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat bepaalde bepalingen van 
het huidige kaderakkoord voor verbetering 
vatbaar zijn; stelt voor dat het zittende 
Parlement een algemene houding en 
onderhandelingsprioriteiten aanneemt 
voor de verdere onderhandelingen over 
het kaderakkoord zodat dergelijke 
voorstellen door het nieuwe Parlement 
kunnen worden overwogen;

34. merkt op dat bepaalde bepalingen van 
het huidige kaderakkoord voor verbetering 
vatbaar zijn;

Or. en

Amendement 108
Carlo Casini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. merkt op dat bepaalde bepalingen van 
het huidige kaderakkoord voor verbetering 

34. merkt op dat bepaalde bepalingen van 
het huidige kaderakkoord nog steeds ten 
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vatbaar zijn; stelt voor dat het zittende 
Parlement een algemene houding en 
onderhandelingsprioriteiten aanneemt 
voor de verdere onderhandelingen over 
het kaderakkoord zodat dergelijke 
voorstellen door het nieuwe Parlement 
kunnen worden overwogen;

uitvoer moeten worden gelegd; stelt voor 
dat het zittende Parlement een algemene 
houding aanneemt zodat dergelijke 
voorstellen door het nieuwe Parlement 
kunnen worden overwogen;

Or. en

Amendement 109
Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt om een interinstitutionele 
overeenkomst om de rol van het Europees 
Parlement in het kader van het Europees 
Semester te versterken en met name om 
het Parlement te betrekken bij de 
opstelling en goedkeuring van de 
jaarlijkse groeianalyse, de richtsnoeren 
voor het economisch beleid en de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren en de 
landenspecifieke aanbevelingen;

Or. en

Amendement 110
Elmar Brok

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. herhaalt dat een aantal technische
kwesties, zoals gedelegeerde handelingen, 
uitvoeringsmaatregelen, 
effectbeoordelingen, de behandeling van 
wetgevingsinitiatieven en parlementaire 
vragen, geactualiseerd moet worden in het 

36. herhaalt dat een aantal kwesties, zoals 
gedelegeerde handelingen, 
uitvoeringsmaatregelen, 
effectbeoordelingen, de behandeling van 
wetgevingsinitiatieven en parlementaire 
vragen, geactualiseerd moet worden in het 
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licht van de ervaringen die gedurende deze 
zittingsperiode zijn opgedaan;

licht van de ervaringen die gedurende deze 
zittingsperiode zijn opgedaan;

Or. {EN}en

Amendement 111
Carlo Casini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Raad van Ministers zijn 
standpunt kenbaar te maken over de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
trilaterale overeenkomst met het Parlement 
en de Commissie met het doel om meer 
vooruitgang te boeken met de technische 
kwesties waarnaar reeds is verwezen in het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter 
wetgeven", in de bilaterale regeling tussen 
het Parlement en de Raad van Ministers, 
en gedeeltelijk in het kaderakkoord;

38. verzoekt de Raad van Ministers zijn 
standpunt kenbaar te maken over de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
trilaterale overeenkomst met het Parlement 
en de Commissie met het doel om meer 
vooruitgang te boeken met de technische 
kwesties waarnaar reeds is verwezen in het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter 
wetgeven";

Or. en

Amendement 112
Elmar Brok
Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Raad van Ministers zijn 
standpunt kenbaar te maken over de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
trilaterale overeenkomst met het Parlement 
en de Commissie met het doel om meer 
vooruitgang te boeken met de technische
kwesties waarnaar reeds is verwezen in het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter 
wetgeven", in de bilaterale regeling tussen 
het Parlement en de Raad van Ministers, en 

38. verzoekt de Raad van Ministers zijn 
standpunt kenbaar te maken over de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een 
trilaterale overeenkomst met het Parlement 
en de Commissie met het doel om meer 
vooruitgang te boeken met de kwesties 
waarnaar reeds is verwezen in het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter 
wetgeven", in de bilaterale regeling tussen 
het Parlement en de Raad van Ministers, en 
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gedeeltelijk in het kaderakkoord; gedeeltelijk in het kaderakkoord;

Or. en

Amendement 113
Carlo Casini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van mening dat, onverminderd de 
sluiting van een driepartijenovereenkomst 
tussen het Parlement, de Commissie en de 
Raad, voor aangelegenheden die 
uitsluitend verband houden met de 
betrekkingen tussen het Parlement en de 
Commissie een bilateraal kaderakkoord 
moet blijven worden gesloten; benadrukt 
dat het Parlement geen genoegen zal 
nemen met resultaten die slechter zijn dan 
die behaald zouden kunnen worden uit 
hoofde van het bestaande kaderakkoord;

39. is van mening dat voor 
aangelegenheden die uitsluitend verband 
houden met de betrekkingen tussen het 
Parlement en de Commissie een bilateraal 
kaderakkoord moet blijven worden 
gesloten;

Or. en

Amendement 114
Vital Moreira, Jo Leinen, Roberto Gualtieri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. is van mening dat het risico van 
intergouvernementalisme, dat de 
communautaire methode in gevaar brengt 
en derhalve de rol van het Parlement en 
de Commissie verzwakt ten gunste van de 
instellingen die de regeringen van de 
lidstaten vertegenwoordigen, een grote 
uitdaging is van het constitutioneel kader 
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van het Verdrag van Lissabon;

Or. en

Amendement 115
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 bis. vraagt om de toepassing van 
artikel 15, lid 6, letter d) van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie dat stelt dat 
de voorzitter van de Europese Raad na 
afloop van iedere bijeenkomst van de 
Europese raad een verslag voorlegt aan 
het Europees Parlement; stelt voor dat de 
voorzitter van de Europese Raad de 
bijeenkomsten van de Europese Raad 
samen met het Europees Parlement 
voorbereidt

Or. fr

Amendement 116
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

39 ter. vraagt aan de Europese Raad en de 
Raad om na advies van het Europees 
Parlement hun reglement van orde aan te 
vullen met regels ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder de Europese 
Raad en de Raad door het Europees 
Parlement worden gehoord, en dit in 
overeenstemming met alinea 3 van artikel 
230 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU)



PE527.972v01-00 62/62 AM\1016465NL.doc

NL

Or. fr


