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(PE526.057v01-00)

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Paulo Rangel

_______________________________________________________________

På begäran av föredraganden ska följande skäl och punkter rättas enligt följande:

A. Fördjupningen av Europeiska unionens demokratiska legitimitet bör utnyttjas fullständigt, 
såsom föreskrivs i Lissabonfördraget, genom det förfarande som leder till valet av 
kommissionens ordförande och tillsättningen av kommissionen, vilket ger valet till 
Europaparlamentet en ny politisk dimension genom att de europeiska politiska partierna 
utser kandidater till den posten och gör medborgarna delaktiga genom att de också (ordet 
”också” utgår) kan rösta på en person efter eget val. 
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8. Efter det politiska samförstånd som uppnåddes vid Europeiska rådets möte den 11 och 
12 december (året ”2013” ersätts av) 2008, och till följd av Europeiska rådets beslut den 
22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska kommissionen, anser Europaparlamentet 
att ytterligare åtgärder bör planeras för att kommissionen ska fungera bättre, utan att det 
påverkar rätten att utnämna en kommissionsledamot per medlemsstat.

11. Europaparlamentet uppmanar nästa nominerade kommissionsordförande att ta vederbörlig 
hänsyn till de förslag och rekommendationer till EU-lagstiftning som tidigare lämnats av 
parlamentet på grundval av betänkanden på eget initiativ eller resolutioner som fått stöd 
av en bred majoritet av parlamentets ledamöter och som den tidigare kommissionen inte 
på ett tillfredsställande sätt följt upp i slutet av sin mandatperiod.

38. Europaparlamentet uppmanar ministerrådet att uttrycka sin ståndpunkt om möjligheten att 
delta i ett trepartsavtal med parlamentet och kommissionen, i syfte att göra ytterligare 
framsteg med de tekniska frågor som (orden ”det hänvisats till redan” ersätts av) hittills 
angetts i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, i den bilaterala 
överenskommelsen mellan parlamentet och ministerrådet, och delvis i ramavtalet.

Lägg märke till dessa rättelser vid inlämnandet av ändringsförslag.


