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Commissie constitutionele zaken

Rapporteur: Paulo Rangel

_______________________________________________________________

Op verzoek van de rapporteur worden onderstaande overwegingen en paragrafen als volgt 
gewijzigd:

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 
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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 (in de Engelse versie wordt een 
keer het woord "also" geschrapt); 

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 (het jaartal "2013" wordt 
geschrapt en vervangen door) 2008 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; 

11. dringt er bij de toekomstige voorgedragen voorzitter van de Commissie op aan naar 
behoren rekening te houden met de voorstellen en aanbevelingen voor de wetgeving van 
de Europese Unie die het Europees Parlement eerder heeft gedaan op basis van 
initiatiefverslagen of resoluties die de steun hebben gekregen van een grote meerderheid 
van de leden van het Europees Parlement en waaraan de vorige Commissie niet met 
succes gevolg had gegeven voor het einde van haar mandaat;

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" wordt vervangen door) die tot dusverre aan de orde zijn gesteld in het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven", in de bilaterale regeling tussen het 
Parlement en de Raad van Ministers, en gedeeltelijk in het kaderakkoord;

Gelieve bij de indiening van amendementen rekening te houden met deze wijzigingen.


