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Efter anmodning fra ordføreren berigtiges følgende betragtninger og stykker således:

A. der henviser til, at uddybelsen af EU's demokratiske legitimitet i overensstemmelse med 
Lissabontraktaten bør udnyttes fuldt ud gennem proceduren frem til valget af formanden 
for Kommissionen og indsættelsen af Europa-Kommissionen, hvilket tilfører valget til 
Europa-Parlamentet en ny politisk dimension ved, at de europæiske politiske partier 
udpeger kandidater til embedet, og genskaber borgernes tilknytning ved ligeledes (ordet 
"ligeledes" tilføjes) at give dem mulighed for at stemme på en person efter eget valg; 

8. mener, i forlængelse af den politiske forståelse, der blev nået på mødet i Det Europæiske 
Råd den 11. og 12. december (årstallet "2013" udgår og erstattes med) 2008, og efter Det 
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Europæiske Råds afgørelse af 22. maj 2013 vedrørende antallet af medlemmer i Europa-
Kommissionen, at man bør overveje yderligere foranstaltninger med henblik på at få en 
mere effektiv Kommission, uden at dette berører retten til at udpege en kommissær pr. 
medlemsstat; 

11. opfordrer indtrængende den kommende indstillede formand i Kommissionen til at tage 
behørigt hensyn til de forslag og anbefalinger vedrørende EU-lovgivning, som Europa-
Parlamentet tidligere har fremsat på grundlag af initiativbetænkninger eller -beslutninger, 
som er blevet støttet af et bredt flertal af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og som 
den tidligere Kommission ikke på tilfredsstillende vis har fulgt op på ved slutningen af sin 
mandatperiode;

38. anmoder Ministerrådet om at tilkendegive sin holdning til muligheden for at indgå i en 
trilateral aftale med Parlamentet og Kommissionen med det formål at gøre yderligere 
fremskridt med de tekniske spørgsmål, der (ordene "allerede henvises til" erstattes med) 
hidtil er blevet fastlagt i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, i den 
bilaterale aftale mellem Parlamentet og Ministerrådet og delvist i rammeaftalen;

Bemærk venligst disse rettelser i forbindelse med fremsættelsen af ændringsforslag.


