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Ændringsforslag 1
Johannes Voggenhuber

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at Lissabontraktaten 
styrker den institutionelle balance, idet 
den forstærker de enkelte politiske 
institutioners nøglefunktioner og derved 
styrker deres respektive roller inden for en 
institutionel ramme, hvor samarbejde 
mellem institutionerne er en vigtig faktor 
for det gode resultat af 
integrationsprocessen i Unionen,

udgår

Or. de

Ændringsforslag 2
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at selv om den nye 
traktats mål er at forenkle og forbedre 
sammenhængen mellem formandskabet for 
Det Europæiske Råd og formandskabet for 
Rådet, kan det forhold, at Det Europæiske 
Råd og Rådet for Udenrigsanliggender (og 
for Eurogruppen) har hver sin formand 
samtidig med, at rotationssystemet for 
formandskabet for Rådet i dets andre 
sammensætninger bevares, forringe 
unionens funktionsdygtighed,

B. der henviser til, at selv om den nye 
traktats mål er at forenkle og forbedre 
sammenhængen mellem formandskabet for 
Det Europæiske Råd og formandskabet for 
Rådet, er det - i hvert fald i begyndelsen -
sandsynligt, at det forhold, at Det 
Europæiske Råd og Rådet for 
Udenrigsanliggender (og for Eurogruppen) 
har hver sin formand samtidig med, at 
rotationssystemet for formandskabet for 
Rådet i dets andre sammensætninger 
bevares, vil komplicere unionens 
virksomhed,

Or. el
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Ændringsforslag 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Forslag til beslutning
Punkt G a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ga. der henviser til, at fremme af en 
ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder i beslutningstagningsprocessen er 
en internationalt anerkendt forudsætning 
for demokrati og et nødvendigt skridt mod 
en mere demokratisk union,

Or. en

Ændringsforslag 4
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt G a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ga. der henviser til, at fremme af en 
ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder i beslutningstagningsprocessen er 
en internationalt anerkendt forudsætning 
for demokrati og et nødvendigt skridt mod 
en mere demokratisk union,

Or. en

Ændringsforslag 5
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at den nuværende 
syvårige finansielle programmering 
betyder, at Europa-Parlamentet og 
Kommissionen fra tid til anden under en 

J. der henviser til, at den nuværende 
syvårige finansielle programmering kan 
betyde, at Europa-Parlamentet og 
Kommissionen fra tid til anden under en 
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hel valgperiode ikke skal træffe 
grundlæggende politiske finansielle 
afgørelser, idet de vil være fastlåst inden 
for en ramme, der blev vedtaget af deres 
forgængere, og som vil vare indtil udløbet 
af deres mandat,

hel valgperiode ikke skal træffe 
grundlæggende politiske finansielle 
afgørelser, idet de vil være fastlåst inden 
for en ramme, der blev vedtaget af deres 
forgængere, og som vil vare indtil udløbet 
af deres mandat, hvilket imidlertid kunne 
løses ved at gøre brug af den mulighed, 
som Lissabontraktaten giver for en 
femårig finansiel programmering, der 
kunne falde sammen med Parlamentets 
og Kommissionens mandat,

Or. el

Ændringsforslag 6
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt J

Forslag til beslutning Ændringsforslag

J. der henviser til, at der med 
Lissabontraktaten indføres en ny og 
omfattende tilgang til Unionens optræden 
udadtil – selv om der fastsættes særlige 
mekanismer for beslutningsprocessen i 
spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik (FUSP) – og skabes 
en post med "dobbeltkasket" som 
højtstående repræsentant og næstformand, 
bistået af en særlig tjeneste for EU's 
optræden udadtil med central betydning 
for, at denne nye og integrerede tilgang kan 
blive operationel,

J. der henviser til, at der med 
Lissabontraktaten indføres en ny og 
omfattende tilgang til Unionens optræden 
udadtil – selv om der fastsættes særlige 
mekanismer for beslutningsprocessen i 
spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik (FUSP) – og skabes 
en post med "dobbeltkasket" som 
næstformand i Kommissionen (højtstående 
repræsentant), bistået af en særlig tjeneste 
for EU's optræden udadtil med central 
betydning for, at denne nye og integrerede 
tilgang kan blive operationel,
(samme ændring i hele teksten)

Or. en

Ændringsforslag 7
Jean-Luc Dehaene

Forslag til beslutning
Punkt L
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

L. der henviser til, at Det Europæiske Råd 
den 11.-12. december vedtog, at det, 
såfremt Lissabontraktaten træder i kraft i 
slutningen af 2009, vil udnytte den 
mulighed, som denne traktat giver, for at 
bevare Kommissionens nuværende 
sammensætning med et medlem pr. 
medlemsstat,

L. der henviser til, at Det Europæiske Råd 
den 11.-12. december 2008 vedtog, at det, 
såfremt Lissabontraktaten træder i kraft i 
slutningen af 2009, vil udnytte den 
mulighed, som denne traktat giver, for at 
bevare Kommissionens nuværende 
sammensætning med et medlem pr. 
medlemsstat,

Or. nl

Ændringsforslag 8
Johannes Voggenhuber

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over de institutionelle 
fornyelser i Lissabontraktaten, der skaber 
betingelserne for en fornyet og forbedret 
institutionel balance i EU, hvorved EU-
institutionerne får mulighed for at fungere 
mere effektivt, åbent og demokratisk og 
sætter EU i stand til at opnå bedre 
resultater, som i højere grad svarer til 
borgernes forventninger, og at udfylde sin 
rolle som global aktør på den internationale 
scene;

1. glæder sig over de institutionelle 
fornyelser i Lissabontraktaten, hvorved 
EU-institutionerne får mulighed for at 
fungere mere effektivt, åbent og 
demokratisk og sætter EU i stand til at 
opnå bedre resultater, som i højere grad 
svarer til borgernes forventninger, og at 
udfylde sin rolle som global aktør på den 
internationale scene;

Or. de

Ændringsforslag 9
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. erkender imidlertid, at den sædvanlige 
institutionelle mangel på klarhed fortsat 
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findes i Lissabontraktaten; finder det ud 
fra et institutionelt synspunkt risikabelt at 
indføre institutionelle nyskabelser såsom 
en fast formand for Det Europæiske Råd 
og den højtstående repræsentant, uden at 
det er helt klart, hvordan disse 
nyskabelser præcist skal fungere, og 
hvilken form for indflydelse de vil få på 
forholdet mellem institutionerne; beklager 
derfor, at der er behov for 
interinstitutionelle aftaler vedrørende 
spørgsmål, der skulle have været afklaret i 
selve Lissabontraktaten;

Or. nl

Ændringsforslag 10
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. mener, at der skal tages hensyn til 
fordelingen mellem mænd og kvinder ved 
udnævnelser; alle tre poster - formand for 
Det Europæiske Råd, formand for 
Kommissionen og den højtstående 
repræsentant/næstformand - må ikke 
besættes med personer af samme køn, fra 
samme politiske parti eller af samme 
nationalitet;

Or. en

Ændringsforslag 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. mener, at der skal tages hensyn til 
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fordelingen mellem mænd og kvinder ved 
udnævnelser; alle tre poster - formand for 
Det Europæiske Råd, formand for 
Kommissionen og højtstående 
repræsentant/næstformand - må ikke 
besættes med personer af samme køn;

Or. en

Ændringsforslag 12
Johannes Voggenhuber

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. understreger i denne forbindelse også 
den store betydning af at beskytte Europa-
Parlamentsmedlemmernes 
kontrolbeføjelser via retten til at stille 
spørgsmål og forespørgsler til Rådet og 
Kommissionen og betydningen af, at 
tidsfristerne for at besvare sådanne 
spørgsmål og forespørgsler overholdes; 
forventer, at de andre institutioner 
udtrykkeligt anerkender denne ret til at 
stille spørgsmål og forespørgsler, og 
opfordrer Rådet til at inkorporere den i 
sin forretningsorden

Or. de

Ændringsforslag 13
Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. fastholder, at Europa-Parlamentet selv 
må gennemføre de fornødne interne 
reformer med henblik på at tilpasse sine 
strukturer, procedurer og arbejdsmetoder til 
de nye beføjelser og øgede krav til 

9. fastholder, at Europa-Parlamentet selv 
må gennemføre de fornødne interne 
reformer med henblik på at tilpasse sine 
strukturer, procedurer og arbejdsmetoder til 
de nye beføjelser og øgede krav til 
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programplanlægning og interinstitutionelt 
samarbejde, der er fastsat i 
Lissabontraktaten; afventer med interesse 
konklusionerne fra Arbejdsgruppen om 
Reform af Parlamentet og erindrer om, at 
det ansvarlige udvalg i øjeblikket arbejder 
på en reform af Parlamentets 
forretningsorden med henblik på at tilpasse 
den Lissabontraktaten1;

programplanlægning og interinstitutionelt 
samarbejde, der er fastsat i 
Lissabontraktaten1; afventer med interesse 
konklusionerne fra Arbejdsgruppen om 
Reform af Parlamentet og erindrer om, at 
det ansvarlige udvalg i øjeblikket arbejder 
på en reform af Parlamentets 
forretningsorden med henblik på at tilpasse 
den Lissabontraktaten2;

1Richard Corbetts udkast til betænkning om 
ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden 
efter forslag fra Arbejdsgruppen om Reform af 
Parlamentet vedrørende arbejdet i 
plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (PE 
400.716 v01-00).

1Udkast til betænkning af Leinen om Parlamentets 
nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af 
Lissabontraktaten (PE 407.780 v02-00).
2Richard Corbetts udkast til betænkning om 
ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden 
efter forslag fra Arbejdsgruppen om Reform af 
Parlamentet vedrørende arbejdet i 
plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (PE 
400.716 v01-00).

Or. de

Ændringsforslag 14
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 9 – fodnote

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Richard Corbetts udkast til betænkning om ændring 
af Europa-Parlamentets forretningsorden efter 
forslag fra Arbejdsgruppen om Reform af 
Parlamentet vedrørende arbejdet i 
plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (PE 
400.716 v01-00).

1 Richard Corbetts udkast til betænkning om en 
generel revision af Europa-Parlamentets 
forretningsorden (PE 405.935 v03-00).

Or. en

Ændringsforslag 15
Andrzej Wielowieyski

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. understreger Europa-Parlamentets 
nye rolle med hensyn til at delegere 
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beføjelser til Kommissionen og dets nye 
kontrolfunktion i forbindelse med 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter;

Or. en

Ændringsforslag 16
Johannes Voggenhuber

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. glæder sig over, at den nye traktat 
udvider Europa-Parlamentets initiativret 
med hensyn til revision af traktaterne, 
anerkender Parlamentets ret til at deltage i 
konventet, og at Parlamentets godkendelse 
er påkrævet, såfremt Det Europæiske Råd 
ikke finder, at der er grund til at indkalde 
konventet; er af den opfattelse, at denne 
anerkendelse taler for også at anerkende 
Europa-Parlamentets ret til fuld deltagelse i 
regeringskonferencen på samme vilkår som 
Kommissionen; mener, at en 
interinstitutionel ordning, der bygger på 
erfaringerne fra de to tidligere 
regeringskonferencer, i fremtiden kunne 
udstikke retningslinjerne for afholdelsen af 
regeringskonferencer, navnlig for så vidt 
angår Europa-Parlamentets deltagelse og 
spørgsmål vedrørende gennemsigtighed;

10. glæder sig over, at den nye traktat 
udvider Europa-Parlamentets initiativret 
med hensyn til revision af traktaterne, 
anerkender Parlamentets ret til at deltage i 
konventet, og at Parlamentets godkendelse 
er påkrævet, såfremt Det Europæiske Råd 
ikke finder, at der er grund til at indkalde 
konventet; er af den opfattelse, at denne 
anerkendelse taler for også at anerkende 
Europa-Parlamentets ret til fuld deltagelse i 
regeringskonferencen på samme vilkår som 
Kommissionen; mener, at en 
interinstitutionel ordning, der bygger på 
erfaringerne fra de to tidligere 
regeringskonferencer, i fremtiden kunne 
udstikke retningslinjerne for afholdelsen af 
regeringskonferencer, navnlig for så vidt 
angår Europa-Parlamentets deltagelse og 
spørgsmål vedrørende gennemsigtighed;
mener, at en sådan interinstitutionel 
ordning under alle omstændigheder burde 
garantere Europa-Parlamentet en mere 
pluralistisk repræsentation end hidtil;

Or. de

Ændringsforslag 17
Andrzej Wielowieyski

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. glæder sig over Europa-Parlamentets 
mere omfattende rolle, for så vidt angår 
kontrol med EU's agenturer; understreger 
imidlertid behovet for at fastsætte klarere 
regler for udøvelsen af denne kontrol i 
samarbejde med Rådet ved hjælp af en 
interinstitutionel aftale;

Or. en

Ændringsforslag 18
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. bemærker overgangsordningerne 
vedrørende Europa-Parlamentets 
sammensætning; erindrer om, at hvis disse 
ordninger gennemføres i 
overensstemmelse med konklusionerne fra 
Det Europæiske Råd den 11.-12. 
december, kræver en sådan foranstaltning 
Europa-Parlamentets politiske 
godkendelse eller endog dets samtykke, 
hvis denne foranstaltning træffes på et 
juridisk grundlag, der kræver et sådant 
samtykke;

11. bemærker overgangsordningerne 
vedrørende Europa-Parlamentets 
sammensætning, som de fremgår af
konklusionerne fra Det Europæiske Råd 
den 11.-12. december 2008; bemærker, at 
beslutningen om at beholde de tre ekstra 
tyske mandater indtil 2014 medfører en 
midlertidig undtagelse fra 
Lissabontraktatens bestemmelser og 
kræver derfor en ændring af 
primærretten, før den kan gennemføres; 
mener, at de 18 medlemmer, der vælges 
på forhånd i juni 2009, bør kunne sidde i 
Europa-Parlamentet som observatører fra 
den dato, hvor Lissabontraktaten træder i 
kraft; mener imidlertid, at de bør få deres 
fulde beføjelser samtidig på en fastsat 
data, når først alle nødvendige nationale 
lovmæssige procedurer er blevet afsluttet; 
erindrer Rådet om, at Europa-
Parlamentet i henhold til TEU-traktatens 
artikel 14, stk. 2, som ændret ved 
Lissabontraktaten, vil erhverve vigtige 
rettigheder med hensyn til initiativ og 
godkendelse i forbindelse med Europa-
Parlamentets sammensætning, som det 
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fuldt ud agter at gøre brug af;

Or. en

Ændringsforslag 19
Jean-Luc Dehaene

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. bemærker overgangsordningerne 
vedrørende Europa-Parlamentets 
sammensætning; erindrer om, at hvis disse 
ordninger gennemføres i overensstemmelse 
med konklusionerne fra Det Europæiske 
Råd den 11.-12. december, kræver en 
sådan foranstaltning Europa-Parlamentets 
politiske godkendelse eller endog dets 
samtykke, hvis denne foranstaltning træffes 
på et juridisk grundlag, der kræver et 
sådant samtykke;

11. bemærker overgangsordningerne 
vedrørende Europa-Parlamentets 
sammensætning; erindrer om, at hvis disse 
ordninger gennemføres i overensstemmelse 
med konklusionerne fra Det Europæiske 
Råd den 11.-12. december 2008, kræver en 
sådan foranstaltning Europa-Parlamentets 
politiske godkendelse eller endog dets 
samtykke, hvis denne foranstaltning træffes 
på et juridisk grundlag, der kræver et 
sådant samtykke;

Or. nl

Ændringsforslag 20
Andrzej Wielowieyski

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. mener desuden, eftersom Det 
Europæiske Råd vil blive inddraget i EU's 
institutionelle struktur, at der er behov for
en klarere præcisering af arten af ikke 
blot dets rettigheder, men også dets 
forpligtelser, herunder en eventuel retlig 
kontrol af dets virksomhed; 

Or. en
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Ændringsforslag 21
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. Glæder sig over, at der oprettes et fast 
langfristet formandskab for Det 
Europæiske Råd, hvilket vil bidrage til at 
sikre større kontinuitet og sammenhæng i 
institutionens arbejde og derved i EU's 
foranstaltninger;

16. Glæder sig over, at der oprettes et fast 
langfristet formandskab for Det 
Europæiske Råd, hvilket vil bidrage til at 
sikre større kontinuitet og sammenhæng i 
institutionens arbejde og derved i EU's 
foranstaltninger; understreger, at 
udnævnelsen af formanden for Det 
Europæiske Råd bør finde sted hurtigst 
muligt efter Lissabontraktatens 
ikrafttrædelse for at bevare forbindelsen 
mellem det nyvalgte Parlaments 
valgperiode og den nye Kommissions 
mandatperiode;

Or. en

Ændringsforslag 22
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. Glæder sig over, at der oprettes et fast 
langfristet formandskab for Det 
Europæiske Råd, hvilket vil bidrage til at 
sikre større kontinuitet og sammenhæng i 
institutionens arbejde og derved i EU's 
foranstaltninger;

15. Glæder sig over, at der oprettes et fast 
langfristet formandskab for Det 
Europæiske Råd, hvilket vil bidrage til at 
sikre større kontinuitet, effektivitet og 
sammenhæng i institutionens arbejde og 
derved i EU's foranstaltninger;

Or. el
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Ændringsforslag 23
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. erindrer medlemsstaterne om, at de 
alle har aftalt at formindske betydningen 
af Rådets skiftende formandskab,, som 
ikke længere skal føre forsædet i Det 
Europæiske Råd eller i Rådet for 
Udenrigsanliggender;

Or. en

Ændringsforslag 24
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. erindrer om, at selv om det i den nye 
traktat fastsættes, at Det Europæiske Råd 
bistås af Rådets generalsekretariat, skal Det 
Europæiske Råds særlige udgifter angives i 
en særskilt del af budgettet og indeholde de 
specifikke bevillinger til Det Europæiske 
Råds formand, som under alle 
omstændigheder skal bistås af et personligt 
kabinet, der skal oprettes inden for rimelige 
rammer;

20. erindrer om, at selv om det i den nye 
traktat fastsættes, at Det Europæiske Råd 
bistås af Rådets generalsekretariat, skal Det 
Europæiske Råds særlige udgifter angives i 
en særskilt del af budgettet og indeholde de 
specifikke bevillinger til Det Europæiske 
Råds formand, som under alle 
omstændigheder skal bistås af et personligt 
kabinet, der skal oprettes inden for rimelige 
rammer; bemærker, at gentlemanaftalen 
mellem lovgivningsmyndighedens to 
parter om deres involvering i hinandens 
budgetter lige så lidt finder mere 
anvendelse på Det Europæiske Råd, som 
den gør på Kommissionen, fordi traktaten 
udtrykkelig forbyder Det Europæiske Råd 
at udøve en lovgivende funktion;

Or. en



AM\769560DA.doc 15/35 PE420.191v01-00

DA

Ændringsforslag 25
Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. erindrer om, at selv om det i den nye 
traktat fastsættes, at Det Europæiske Råd 
bistås af Rådets generalsekretariat, skal Det 
Europæiske Råds særlige udgifter angives i 
en særskilt del af budgettet og indeholde de 
specifikke bevillinger til Det Europæiske 
Råds formand, som under alle 
omstændigheder skal bistås af et personligt 
kabinet, der skal oprettes inden for rimelige 
rammer;

20. erindrer om, at selv om det i den nye 
traktat fastsættes, at Det Europæiske Råd 
bistås af Rådets generalsekretariat, skal Det 
Europæiske Råds særlige udgifter angives i 
en særskilt del af budgettet og indeholde de 
specifikke bevillinger til Det Europæiske 
Råds formand, som skal bistås af et 
personligt kabinet, der skal oprettes inden 
for rimelige rammer;

Or. de

Ændringsforslag 26
Johannes Voggenhuber

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. ser med bekymring på 
Kommissionens tendens til at blive en 
slags "ekspeditionskontor" for Rådet; 
opfordrer indtrængende Rådet til at 
respektere Kommissionens uafhængighed 
som et grundlæggende element i den 
institutionelle balance;

Or. de

Ændringsforslag 27
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 25
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. finder det i den forbindelse nødvendigt, 
at stats- og regeringscheferne inddrages 
tæt i arbejdet i Rådet for Almindelige 
Anliggender – navnlig den stats- eller 
regeringschef, der varetager formandskabet 
for Rådet – enten direkte eller gennem en 
delegeret minister – med henblik på at
sikre, at Rådet for Almindelige 
Anliggender fungerer ordentligt som det 
organ, der er ansvarlig for koordinationen
af de forskellige rådssammensætninger og
afgørelsen af meningsforskelle hvad angår
prioriteter og konflikter, der i øjeblikket alt 
for let henvises til Det Europæiske Råd;

25. finder i den forbindelse, at det kan 
være nødvendigt for den stats- eller 
regeringschef, der varetager formandskabet 
for Rådet, personligt at føre 
formandskabet og sikre, at Rådet for 
Almindelige Anliggender fungerer 
behørigt som det organ, der er ansvarlig for 
koordination af de forskellige 
rådssammensætninger og afgørelse af 
meningsforskelle i forbindelse med
prioriteter og konflikter, der i øjeblikket alt 
for let henvises til Det Europæiske Råd

Or. en

Ændringsforslag 28
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. er opmærksom på risikoen for, at 
koordinationen mellem de forskellige 
rådssammensætninger som følge at det nye 
formandssystem bryder sammen, og 
understreger som modvægt til denne risiko 
betydningen af de "nye" faste 18-måneders 
"trojkaer" (grupper af tre formandskaber), 
der vil dele formandskabet for de 
forskellige rådssammensætninger (bortset 
fra Rådet for Udenrigsanliggender og 
eurogruppen) og for COREPER med det 
formål at sikre sammenhæng, konsekvens 
og kontinuitet i Rådets arbejde som helhed 
og for at sikre det interinstitutionelle 
samarbejde, der er nødvendigt for, at 
lovgivnings- og budgetprocedurerne som 
led i fælles beslutningstagning med 
Europa- Parlamentet fungerer 
tilfredsstillende;

26. er opmærksom på risikoen for store 
vanskeligheder med koordinationen 
mellem de forskellige 
rådssammensætninger som følge af det nye 
formandssystem , og understreger som 
modvægt til denne risiko betydningen af de 
"nye" faste 18-måneders "troikaer" 
(grupper af tre formandskaber), der vil dele 
formandskabet for de forskellige 
rådssammensætninger (bortset fra Rådet 
for Udenrigsanliggender og eurogruppen) 
og for COREPER med det formål at sikre 
sammenhæng, konsekvens og kontinuitet i 
Rådets arbejde som helhed og for at sikre 
det interinstitutionelle samarbejde, der er 
nødvendigt for, at lovgivnings- og 
budgetprocedurerne som led i fælles 
beslutningstagning med Europa-
Parlamentet fungerer tilfredsstillende;
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Or. el

Ændringsforslag 29
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. finder det af afgørende betydning, at 
trojkaerne udvikler et intenst og permanent 
samarbejde gennem hele deres fælles 
mandatperiode; understreger den betydning 
for EU's funktionsdygtighed af det fælles 
program for hver 18-måneders trojka, som 
behandles udførligt i punkt 51 i denne 
beslutning; opfordrer trojkaerne til at 
fremlægge deres fælles program på 
Parlamentets plenarmøde i begyndelse af 
deres fælles mandatperiode;

27. finder det af afgørende betydning, at 
trojkaerne udvikler et intenst og permanent 
samarbejde gennem hele deres fælles 
mandatperiode; understreger den betydning 
for EU's funktionsdygtighed af det fælles 
program for hver 18-måneders trojka, som 
behandles udførligt i punkt 51 i denne 
beslutning; opfordrer trojkaerne til at 
fremlægge deres fælles program på 
Parlamentets plenarmøde i begyndelse af 
deres fælles mandatperiode; bemærker, at 
de nye ordninger indebærer, at 
programmet for det kollektive 
formandskab skal være operativt af natur 
og ikke bør gribe forstyrrende ind i den 
politiske planlægning af EU's arbejde, der 
underkastes nye demokratiske procedurer 
(og endnu mindre udgøre en mulighed for 
de tre deltagende regeringer til at puste 
deres nationale egoer op)

Or. en

Ændringsforslag 30
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. finder det af afgørende betydning, at 
trojkaerne udvikler et intenst og permanent 
samarbejde gennem hele deres fælles 
mandatperiode; understreger den betydning 
for EU's funktionsdygtighed af det fælles 

27. finder det af afgørende betydning, at 
trojkaerne udvikler et intenst og permanent 
samarbejde gennem hele deres fælles 
mandatperiode; understreger den betydning 
for EU's funktionsdygtighed af det fælles 
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program for hver 18-måneders trojka, som 
behandles udførligt i punkt 51 i denne 
beslutning; opfordrer trojkaerne til at 
fremlægge deres fælles program på 
Parlamentets plenarmøde i begyndelse af 
deres fælles mandatperiode;

program for hver 18-måneders trojka, som 
behandles udførligt i punkt 51 i denne 
beslutning; opfordrer troikaerne til at 
fremlægge deres forslag til tidsplan for de 
lovgivningsmæssige forhandlinger på 
Parlamentets plenarmøde i begyndelse af 
deres fælles mandatperiode;

Or. en

Ændringsforslag 31
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. understreger tillige, at stats- eller 
regeringschefen for den medlemsstat, der 
varetager det roterende formandskab for 
Rådet, vil være Europa-Parlamentets 
privilegerede samtalepartner vedrørende 
formandskabets arbejde; mener, at den 
pågældende bør inviteres til at tale på 
Parlamentets plenarmøde og fremlægge 
formandskabets arbejdsprogram, gøre 
rede for den udvikling og de resultater, 
der er opnået inden for formandskabets 
seks måneders periode samt lægge op til 
debat af ethvert andet relevant politisk 
spørgsmål, der måtte være opstået i løbet af 
dette formandskab;

29. understreger tillige, at stats- eller 
regeringschefen for den medlemsstat, der 
varetager det roterende formandskab for 
Rådet, vil være Europa-Parlamentets 
privilegerede samtalepartner vedrørende 
formandskabets arbejde; mener, at den 
pågældende bør inviteres til at tale i 
Parlamentets udvalg samt lægge op til 
debat af ethvert andet relevant politisk 
spørgsmål, der måtte være opstået i løbet af 
dette formandskab

Or. en

Ændringsforslag 32
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29a. mener imidlertid, at det ikke længere 
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vil være passende, at det roterende 
formandskab for Rådet fremlægger et 
"program" for Parlamentet, eftersom 
repræsentanten for dette formandskab er 
formand for lovgivningsmyndighedens 
anden part og ikke har udøvende 
funktioner;

Or. en

Ændringsforslag 33
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt 32 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32a. bemærker, at kommissærkollegiet 
ikke i øjeblikket afspejler princippet om 
balance mellem kønnene i tilstrækkelig 
grad; påpeger, at kun 9 af de nuværende 
27 europæiske kommissærer er kvinder; 
opfordrer medlemsstaterne til at overveje 
både mandlige og kvindelige kandidater 
til deres kommissærposter; 

Or. en

Ændringsforslag 34
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. understreger, at den kendsgerning, at 
formanden for Kommissionen vælges af 
Europa-Parlamentet på forslag af Det 
Europæiske Råd, vil ændre karakteren af 
den pågældendes udnævnelse;

33. understreger, at den kendsgerning, at 
formanden for Kommissionen vælges af 
Europa-Parlamentet på forslag af Det 
Europæiske Råd, ikke grundlæggende vil 
ændre karakteren af den pågældendes 
udnævnelse; understreger, at Det 
Europæiske Råd både i henhold til Nice-
traktaten og Lissabontraktaten er den 
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institution, som tager sig af indstillingen; 
bemærker derfor, at Europa-Parlamentets 
valg af formanden for Kommissionen 
først og fremmest er en følelsesmæssig 
forskel i sammenligning med den 
gældende procedure; understreger derfor, 
at Lissabontraktaten ikke indfører nogen 
væsentlig forskel i forholdet mellem 
Parlamentet og Kommissionen;

Or. nl

Ændringsforslag 35
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. understreger, at den kendsgerning, at 
formanden for Kommissionen vælges af 
Europa-Parlamentet på forslag af Det 
Europæiske Råd, vil ændre karakteren af 
den pågældendes udnævnelse;

33. understreger, at den kendsgerning, at 
formanden for Kommissionen vælges af 
Europa-Parlamentet på forslag af Det 
Europæiske Råd, som bør tage hensyn til 
princippet om balance mellem kønnene, 
vil ændre karakteren af den pågældendes 
udnævnelse;

Or. en

Ændringsforslag 36
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. understreger, at den kendsgerning, at 
formanden for Kommissionen vælges af 
Europa-Parlamentet på forslag af Det 
Europæiske Råd, vil ændre karakteren af
den pågældendes udnævnelse;

33. understreger, at den kendsgerning, at 
formanden for Kommissionen vælges af 
Europa-Parlamentet på forslag af Det 
Europæiske Råd, vil give den pågældendes 
udnævnelse en udpræget politisk karakter;

Or. el
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Ændringsforslag 37
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. foreslår, at Det Europæiske Råd 
bemyndiger sin formand til (alene eller 
med en delegation) at gennemføre disse 
høringer, at formanden konsulterer Europa-
Parlamentets formand med henblik på at 
organisere de nødvendige møder med 
lederne af de politiske grupper i Europa-
Parlamentet, eventuelt ledsaget af lederne 
(eller en delegation) af de europæiske 
politiske familier, og at formanden for Det 
Europæiske Råd derefter aflægger rapport 
til Det Europæiske Råd;

38. foreslår, at Det Europæiske Råd 
bemyndiger sin formand til (alene eller 
med en delegation) at gennemføre disse 
høringer, at formanden konsulterer Europa-
Parlamentets formand med henblik på at 
organisere de nødvendige møder med 
lederne af de politiske grupper i Europa-
Parlamentet, eventuelt ledsaget af lederne 
(eller en delegation) af de europæiske 
politiske partier, og at formanden for Det 
Europæiske Råd derefter aflægger rapport 
til Det Europæiske Råd;

Or. en

Ændringsforslag 38
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

mener, at der som fastsat i erklæring 6 
knyttet som bilag til ovennævnte slutakt 
ved valget af de personer, der skal beklæde 
posterne som formand for Det Europæiske 
Råd, formand for Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant skal 
tages passende hensyn til nødvendigheden 
af at respektere de geografiske og 
befolkningsmæssige forskelle i Unionen og 
dens medlemsstater;

39. mener, at der som fastsat i erklæring 6 
knyttet som bilag til ovennævnte slutakt 
ved valget af de personer, der skal beklæde 
posterne som formand for Det Europæiske 
Råd, formand for Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant først og 
fremmest skal tages hensyn til 
kandidaternes relevante kompetencer;  
anerkender desuden, at der skal tages 
passende hensyn til nødvendigheden af at 
respektere de geografiske og 
befolkningsmæssige forskelle i Unionen og 
dens medlemsstater;
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Or. nl

Ændringsforslag 39
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt 41

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41. finder i den forbindelse, at 
udnævnelsesprocessen ideelt set skal finde 
sted efter valget til Europa-Parlamentet for 
at kunne tage hensyn til valgresultatet, som 
vil spille en vigtig rolle ved valget af 
formanden for Kommissionen; påpeger, at 
det først efter valget af formanden for 
Kommissionen vil være muligt at sikre den 
krævede balance;

41. finder i den forbindelse, at 
udnævnelsesprocessen skal finde sted efter 
valget til Europa-Parlamentet for at kunne 
tage hensyn til valgresultatet, som vil spille 
en fundamental rolle ved valget af 
formanden for Kommissionen; påpeger, at 
det først efter valget af formanden for 
Kommissionen vil være muligt at sikre den 
krævede balance;

Or. el

Ændringsforslag 40
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 42 – led 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- uge 5 og 6 efter valget til Europa-
Parlamentet: kontakter mellem kandidaten 
til posten som formand for Kommissionen 
og de politiske grupper; præsentation af 
denne kandidat for Europa-Parlamentet; 
afstemning i Europa-Parlamentet om 
kandidaten til posten som formand for 
Kommissionen;

- uge 5 og 6 efter valget til Europa-
Parlamentet: kontakter mellem kandidaten 
til posten som formand for Kommissionen 
og de politiske grupper; erklæringer fra 
denne kandidat og præsentation af den 
pågældendes politiske retningslinjer for 
Europa-Parlamentet; afstemning i Europa-
Parlamentet om kandidaten til posten som 
formand for Kommissionen;

Or. en
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Ændringsforslag 41
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 42 – led 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- oktober: Europa-Parlamentet stemmer
om den samlede Kommission (herunder 
den højtstående 
repræsentant/næstformand); Det 
Europæiske Råd godkender den nye 
Kommission; den nye Kommission træder i 
funktion;

- oktober: præsentation af 
kommissærkollegiet og deres program for 
Europa-Parlamentet; afstemning om den 
samlede Kommission (herunder den 
højtstående repræsentant/næstformand); 
Det Europæiske Råd godkender den nye 
Kommission; den nye Kommission træder i 
funktion;

Or. en

Ændringsforslag 42
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. mener, at Det Europæiske Råd, såfremt 
det straks efter valget til Europa-
Parlamentet i juni 2009 indleder 
proceduren for valget af formanden for den 
nye Kommission, bør tage behørigt hensyn 
til den tidsfrist, der kræves for at 
høringsproceduren i henhold til 
Lissabontraktaten kan fuldføres på uformel 
vis; mener, at kommissionsformanden, 
som ifølge Nice-proceduren kan 
godkendes af Europa-Parlamentet, dermed 
kunne vælges i henhold til 
Lissabontraktaten, hvis denne skulle 
komme til at træde i kraft, uden af hele 
udnævnelsesprocessen skal starte forfra;

45.mener, at Det Europæiske Råd, såfremt 
det efter valget til Europa-Parlamentet i 
juni 2009 indleder proceduren for valget af 
formanden for den nye Kommission1, bør 
tage behørigt hensyn til den tidsfrist, der 
kræves til den politiske høringsprocedure 
med de nyvalgte repræsentanter for de 
politiske grupper i henhold til 
Lissabontraktaten, kan fuldføres på 
uformel vis; mener derfor, at den nye 
kommissionsformand først bør indstilles 
af Det Europæiske Råd i begyndelsen af 
juli og derefter kan godkendes af Europa-
Parlamentet med simpelt flertal i henhold 
til Nice-traktatens bestemmelser.

                                               
1 Som fastlagt i erklæringen om udnævnelse af den nye Kommission, der blev vedtaget den 11. og 12. december 
2008
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Or. en

Ændringsforslag 43
Jean-Luc Dehaene

Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. mener, at Det Europæiske Råd, såfremt 
det straks efter valget til Europa-
Parlamentet i juni 20091 indleder 
proceduren for valget af formanden for den 
nye Kommission, bør tage behørigt hensyn 
til den tidsfrist, der kræves for at 
høringsproceduren i henhold til 
Lissabontraktaten kan fuldføres på uformel 
vis; mener, at kommissionsformanden, 
som ifølge Niceproceduren kan 
godkendes af Europa-Parlamentet, 
dermed kunne vælges i henhold til 
Lissabontraktaten, hvis denne skulle 
komme til at træde i kraft, uden af hele 
udnævnelsesprocessen skal starte forfra;

45. mener, at Det Europæiske Råd, såfremt 
det straks efter valget til Europa-
Parlamentet i juni 2009 indleder 
proceduren for indstilling af formanden for 
den nye Kommission1, bør tage behørigt 
hensyn til den tidsfrist, der kræves for at 
høringsproceduren i henhold til 
Lissabontraktaten kan fuldføres på uformel 
vist; mener, at indholdet af dets nye 
beføjelser på denne måde vil blive 
respekteret fuldstændigt, og at Europa-
Parlamentet kan skride til godkendelse af 
indstillingen til formand for 
Kommissionen;

Or. en

Ændringsforslag 44
Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. understreger, at proceduren for 
udnævnelse af det nye kollegium under alle 
omstændigheder først bør indledes, når 
resultatet af den nye folkeafstemning i 
Irland er kendt; påpeger, at institutionerne 
således ville være fuldt ud bekendt med 
den retlige kontekst, i hvilken den nye 

46. understreger, at proceduren for 
udnævnelse af det nye kollegium under alle 
omstændigheder først bør indledes, når 
resultatet af den nye folkeafstemning i 
Irland er kendt; påpeger, at institutionerne 
således ville være fuldt ud bekendt med 
den retlige kontekst, i hvilken den nye 

                                               
1 Som fastlagt i erklæringen om udnævnelse af den nye Kommission, der blev vedtaget den 11. og 12. december 
2008
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Kommission udøver sit mandat, og dermed 
tage behørigt hensyn til deres respektive 
beføjelser i proceduren og til den nye 
Kommissions sammensætning, struktur og 
kompetencer; hvis folkeafstemningen får et 
positivt udfald, bør Europa-Parlamentets 
formelle godkendelse af det nye kollegium 
først finde sted efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden og udnævnelsen af 
formanden for Kommissionen;

Kommission udøver sit mandat, og dermed 
tage behørigt hensyn til deres respektive 
beføjelser i proceduren og til den nye 
Kommissions sammensætning, struktur og 
kompetencer; hvis folkeafstemningen får et 
positivt udfald, bør Europa-Parlamentets 
formelle godkendelse af det nye kollegium, 
herunder formanden og den højtstående 
repræsentant/næstformand, først finde 
sted efter Lissabontraktatens ikrafttræden;

Or. en

Ændringsforslag 45
Jean-Luc Dehaene

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. understreger, at proceduren for 
udnævnelse af det nye kollegium under alle 
omstændigheder først bør indledes, når 
resultatet af den nye folkeafstemning i 
Irland er kendt; påpeger, at institutionerne 
således ville være fuldt ud bekendt med 
den retlige kontekst, i hvilken den nye 
Kommission udøver sit mandat, og dermed 
tage behørigt hensyn til deres respektive 
beføjelser i proceduren og til den nye 
Kommissions sammensætning, struktur og 
kompetencer; hvis folkeafstemningen får et 
positivt udfald, bør Europa-Parlamentets 
formelle godkendelse af det nye kollegium 
først finde sted efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden og udnævnelsen af 
formanden for Kommissionen;

46. understreger, at proceduren for 
udnævnelse af det nye kollegium under alle
omstændigheder først bør indledes, når 
resultatet af den nye folkeafstemning i 
Irland er kendt; påpeger, at institutionerne 
således ville være fuldt ud bekendt med 
den retlige kontekst, i hvilken den nye 
Kommission udøver sit mandat, og dermed 
tage behørigt hensyn til deres respektive 
beføjelser i proceduren og til den nye 
Kommissions sammensætning, struktur og 
kompetencer; hvis folkeafstemningen får et 
positivt udfald, bør Europa-Parlamentets 
formelle godkendelse af det nye kollegium 
først finde sted efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden;

Or. en
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Ændringsforslag 46
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt 50

Forslag til beslutning Ændringsforslag

50. er af den opfattelse, at overgangen til 
dette system med femårig finansiel og 
politisk programmering kræver en 
forlængelse af den nuværende finansielle 
ramme, der indgår i den interinstitutionelle 
aftale om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning, indtil udgangen af 
2015, hvorefter den næste finansielle 
ramme kan træde i kraft fra begyndelsen af 
2016;

50. er af den opfattelse, at overgangen til 
dette system med femårig finansiel og 
politisk programmering kræver en 
forlængelse af den nuværende finansielle 
ramme, der indgår i den interinstitutionelle 
aftale om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning1 indtil udgangen af 
2016, hvorefter den næste finansielle 
ramme kan træde i kraft fra begyndelsen af 
20172;

Or. el

Ændringsforslag 47
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 51 – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Rådet for Almindelige Anliggender i 
dialog med Europa-Parlamentet tilpasser 
den operationelle programplanlægning for 
hver gruppe af tre formandskaber for hele 
disses 18-måneders mandatperiode, hvilket 
udgør rammen for det individuelle 
operationelle program for det enkelte 
formandskabs seks måneders 
aktivitetsperiode;

- Rådet for Almindelige Anliggender i 
dialog med Europa-Parlamentet tilpasser 
den operationelle tidsplan for hver gruppe 
af tre formandskaber for hele disses 18-
måneders mandatperiode, hvilket udgør 
rammen for den individuelle operationelle 
tidsplan for det enkelte formandskabs seks 
måneders aktivitetsperiode;

Or. en

                                               
1 Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (EFT C 139 af 14.6.2006, s. 1). Senest ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/371/EF af 29. april 2008 (EUT L 128 af 16.5.2008, s. 8)).
2 I overensstemmelse med betænkning af Böge om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013 
(2008/2055(INI)) og betænkning af Guy-Quint om de finansielle aspekter ved reformtraktaten (2008/2054(INI)). 
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Ændringsforslag 48
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Artikel 51 – led 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Europa-Parlamentet bør høre de andre 
institutioner i Den Europæiske Union 
med henblik på at nå frem til aftaler om, i 
hvilken grad og hvor intensivt 
Parlamentet skal informeres om de 
forskellige programmer på dets 
plenarmøde

Or. nl

Ændringsforslag 49
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. understreger betydningen af den nye 
dimension, som Lissabontraktaten giver 
Unionens optræden udadtil som helhed, 
herunder FUSP, og som sammen med 
Unionens status som juridisk person og de 
institutionelle fornyelser på dette område 
(navnlig oprettelsen af posten som 
højtstående repræsentant med 
"dobbeltkasket" og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil) kan være afgørende for 
sammenhængen og effektiviteten af EU's 
indsats på dette område, og forbedre EU's 
synlighed som global aktor;

52. understreger usikkerheden ved den nye 
dimension, som Lissabontraktaten giver 
Unionens optræden udadtil som helhed, 
herunder FUSP, og som sammen med 
Unionens status som juridisk person og de 
institutionelle fornyelser på dette område 
(navnlig oprettelsen af posten som 
højtstående repræsentant med 
"dobbeltkasket" og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil) har til formål at skabe
sammenhæng i unionens optræden 
udadtil; bemærker, at effektiviteten af 
denne optræden udadtil i vidt omfang vil 
være afhængig af de personer, der 
udpeges til posterne, og at dette er for 
usikkert et grundlag til allerede at glæde 
sig over disse nyskabelser;

Or. nl
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Ændringsforslag 50
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt 52

Forslag til beslutning Ændringsforslag

52. understreger betydningen af den nye 
dimension, som Lissabontraktaten giver 
Unionens optræden udadtil som helhed, 
herunder FUSP, og som sammen med 
Unionens status som juridisk person og de 
institutionelle fornyelser på dette område 
(navnlig oprettelsen af posten som 
højtstående repræsentant med 
"dobbeltkasket" og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil) kan være afgørende for 
sammenhængen og effektiviteten af EU's 
indsats på dette område, og forbedre EU's 
synlighed som global aktor;

52. understreger betydningen af den nye 
dimension, som Lissabontraktaten giver 
Unionens optræden udadtil som helhed, 
herunder FUSP, og som sammen med 
Unionens status som juridisk person og de 
institutionelle fornyelser på dette område 
(navnlig oprettelsen af posten som 
højtstående repræsentant med 
"dobbeltkasket" og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil) kan være afgørende for 
sammenhængen og effektiviteten af EU's 
indsats på dette område, og i væsentlig 
grad forbedre EU's synlighed som global 
aktor;

Or. el

Ændringsforslag 51
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. anser oprettelsen af posten med 
"dobbeltkasket' som højtstående 
repræsentant og næstformand for at være 
et grundlæggende skridt i retning af at 
sikre sammenhæng og synlighed i EU's 
samlede optræden udadtil;

54. betragter ikke automatisk oprettelsen 
af posten med "dobbeltkasket' som 
højtstående repræsentant og næstformand 
som garanti for øget synlighed i EU's 
samlede optræden udadtil; er først og 
fremmest bekymret over den lurende 
kompetencestrid mellem Det Europæiske 
Råd, Rådet (udenrigsanliggender) og 
Kommissionen; bemærker, at Europa-
Parlamentet også bidrager til denne 
lurende kompetencestrid ved til stadighed 
at erklære, at Unionens udenrigspolitik 
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først og fremmest bør ligge i hænderne på 
Kommissionen; er overbevist om, at denne 
holdning hos Parlamentet vil lægge et 
betydeligt pres på den højtstående 
repræsentant;

Or. nl

Ændringsforslag 52
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. anser oprettelsen af posten med 
"dobbeltkasket' som højtstående 
repræsentant og næstformand for at være et 
grundlæggende skridt i retning af at sikre 
sammenhæng og synlighed i EU's samlede 
optræden udadtil;

54. anser oprettelsen af posten med 
"dobbeltkasket' som højtstående 
repræsentant og næstformand for at være et 
grundlæggende skridt i retning af at sikre 
sammenhæng og synlighed i EU's samlede
optræden udadtil; mener, at den udnævnte 
højtstående repræsentant/næstformand 
også bør afspejle unionens 
mangfoldighed;

Or. en

Ændringsforslag 53
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt 54

Forslag til beslutning Ændringsforslag

54. anser oprettelsen af posten med 
"dobbeltkasket' som højtstående 
repræsentant og næstformand for at være et 
grundlæggende skridt i retning af at sikre 
sammenhæng og synlighed i EU's samlede 
optræden udadtil;

54. anser oprettelsen af posten med 
"dobbeltkasket' som højtstående 
repræsentant og næstformand for at være et 
grundlæggende skridt i retning af at sikre 
sammenhæng, effektivitet og synlighed i 
EU's samlede optræden udadtil;

Or. el
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Ændringsforslag 54
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 56

Forslag til beslutning Ændringsforslag

56. understreger, at Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil spiller en vigtig rolle 
som støtte for den højtstående 
repræsentant/næstformand i dennes 
virksomhed og udgør en vigtig faktor for 
udfaldet af den integrerede tilgang til EU's 
optræden udadtil; understreger, at 
oprettelsen af en ny tjeneste kræver et 
formelt forslag fra den højtstående 
repræsentant/næstformand, hvilket først vil 
være muligt, når den pågældende har 
tiltrådt sit hverv, og at dette forslag først 
kan vedtages af Rådet efter 
Kommissionens godkendelse og efter 
høring af Europa-Parlamentet; erklærer at 
have til hensigt at udøve sine 
budgetmæssige beføjelse fuldt ud, for så 
vidt angår oprettelsen af Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil; 

understreger, at Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil kan spille en vigtig rolle 
som støtte for den højtstående 
repræsentant/næstformand i dennes 
virksomhed og kan udgøre en vigtig faktor 
for udfaldet af den integrerede tilgang til 
EU's optræden udadtil; er imidlertid 
bekymret over, at der ikke med sikkerhed 
kan siges meget om denne tjenestes 
opgaver og sammensætning på grundlag 
af traktaten; opfordrer den højtstående 
repræsentant/næstformanden til ikke at 
anvende denne udenrigstjeneste som 
erstatning for nationale ambassader i 
tredjelande;  erklærer at have til hensigt at 
udøve sine budgetmæssige beføjelse fuldt 
ud, for så vidt angår oprettelsen af 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil; 

Or. nl

Ændringsforslag 55
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 57

Forslag til beslutning Ændringsforslag

57. understreger, at den højtstående 
repræsentant/næstformands opgaver er 
yderst belastende og vil kræve en høj grad 
af koordination med andre institutioner, 
navnlig med Kommissionens formand, som 
den pågældende vil være politisk ansvarlig 
overfor på området for eksterne 

57. understreger, at den højtstående 
repræsentant/næstformands opgaver er 
yderst belastende og vil kræve en høj grad 
af koordination med andre institutioner, 
navnlig med Kommissionens formand, som 
den pågældende vil være politisk ansvarlig 
overfor på området for eksterne 
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forbindelser, der falder under 
ansvarsområdet for Kommissionen, Rådets 
skiftende formandskab og formanden for 
Det Europæiske Råd;

forbindelser, der falder under 
Kommissionens ansvarsområde, med 
Rådets skiftende formandskab og med 
formanden for Det Europæiske Råd;

Or. en

Ændringsforslag 56
Costas Botopoulos

Forslag til beslutning
Punkt 58

Forslag til beslutning Ændringsforslag

58. henleder opmærksomheden på, at 
opfyldelsen af de mål, der ligger bag 
oprettelsen af posten som højtstående 
repræsentant/næstformand, i høj grad vil 
afhænge af, at der eksisterer et politisk 
tillidsforhold mellem Kommissionens 
formand og den højtstående 
repræsentant/næstformand samt af den 
højtstående repræsentant/næstformands 
evne til frugtbart at arbejde sammen Det 
Europæiske Råds formand, Rådets 
skiftende formandskab og med andre 
kommissionsmedlemmer, som koordineret 
af den højtstående repræsentant hver især 
har ansvar for udøvelsen af bestemte 
beføjelser i forbindelse med EU's optræden 
udadtil;

58. henleder opmærksomheden på, at 
opfyldelsen af de mål, der ligger bag 
oprettelsen af posten som højtstående 
repræsentant/næstformand, i høj grad vil 
afhænge af, at der eksisterer et politisk 
tillidsforhold mellem Kommissionens 
formand og den højtstående 
repræsentant/næstformand samt af den
højtstående repræsentant/næstformands 
evne til frugtbart at arbejde sammen Det 
Europæiske Råds formand, Rådets 
skiftende formandskab og med andre 
kommissionsmedlemmer, som koordineret 
af den højtstående repræsentant hver især 
har ansvar for udøvelsen af bestemte 
beføjelser i forbindelse med EU's optræden 
udadtil; opfordrer derfor indtrængende til, 
at der ved udvælgelsen af personer til 
posterne som formand for Kommissionen 
og højtstående repræsentant/næstformand 
tages særlig hensyn til de kriterier, der 
skal opfyldes, for så vidt angår deres evne 
til at samarbejde og opbygge et gensidigt 
tillidsforhold på personligt og politisk 
plan;

Or. el
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Ændringsforslag 57
Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 59

Forslag til beslutning Ændringsforslag

59. opfordrer Kommissionen og den 
højtstående repræsentant/næstformand til at 
gøre fuld brug af muligheden for at 
fremlægge fælles initiativer på 
udenrigsområdet, så sammenhængen 
mellem forskellige EU-tiltag på 
udenrigsområdet kan forbedres, og at der 
bliver større chance for, at sådanne 
initiativer vedtages af Rådet i forbindelse 
med den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik;

59. opfordrer Kommissionen og den 
højtstående repræsentant/næstformand til at 
gøre fuld brug af muligheden for at 
fremlægge fælles initiativer på 
udenrigsområdet, så sammenhængen 
mellem forskellige EU-tiltag på 
udenrigsområdet kan forbedres, og der 
bliver større chance for, at sådanne
initiativer vedtages af Rådet i forbindelse 
med den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik; understreger i denne 
forbindelse behovet for parlamentarisk 
kontrol med udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske foranstaltninger;

Or. de

Ændringsforslag 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Forslag til beslutning
Punkt 60 – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Den højtstående repræsentant/næstformand 
skal stille forslag om at udpege særlige 
repræsentanter, som med et i 
overensstemmelse med artikel 33 i 
Traktaten om Den Europæiske Union klart 
defineret mandat skal bistå den højtstående 
repræsentant/næstformand på særlige 
områder inden for dennes beføjelser på 
området for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (disse særlige 
repræsentanter, der udpeges af Rådet, skal 
også høres af Europa-Parlamentet og 
regelmæssigt underrette Europa-
Parlamentet om deres aktiviteter);

- Den højtstående 
repræsentant/næstformand skal, under 
hensyntagen til en ligelig fordeling 
mellem mænd og kvinder, stille forslag om 
at udpege særlige repræsentanter, som med 
et i overensstemmelse med artikel 33 i 
Traktaten om Den Europæiske Union klart 
defineret mandat skal bistå den højtstående 
repræsentant/næstformand på særlige 
områder inden for dennes beføjelser på 
området for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (disse særlige 
repræsentanter, der udpeges af Rådet, skal 
også høres af Europa-Parlamentet og 
regelmæssigt underrette Europa-



AM\769560DA.doc 33/35 PE420.191v01-00

DA

Parlamentet om deres aktiviteter);

Or. en

Ændringsforslag 59
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til beslutning
Punkt 60 – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Den højtstående 
repræsentant/næstformand skal stille 
forslag om at udpege særlige 
repræsentanter, som med et i 
overensstemmelse med artikel 33 i 
Traktaten om Den Europæiske Union klart 
defineret mandat skal bistå den højtstående 
repræsentant/næstformand på særlige 
områder inden for dennes beføjelser på 
området for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (disse særlige 
repræsentanter, der udpeges af Rådet, skal 
også høres af Europa-Parlamentet og 
regelmæssigt underrette Europa-
Parlamentet om deres aktiviteter);

- Den højtstående 
repræsentant/næstformand skal, under 
hensyntagen til en ligelig fordeling 
mellem mænd og kvinder, stille forslag om 
at udpege særlige repræsentanter, som med 
et i overensstemmelse med artikel 33 i 
Traktaten om Den Europæiske Union klart 
defineret mandat skal bistå den højtstående 
repræsentant/næstformand på særlige 
områder inden for dennes beføjelser på 
området for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (disse særlige 
repræsentanter, der udpeges af Rådet, skal 
også høres af Europa-Parlamentet og 
regelmæssigt underrette Europa-
Parlamentet om deres aktiviteter);

Or. en

Ændringsforslag 60
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 60 – led 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- når den højtstående 
repræsentant/næstformand ikke er i stand 
til at deltage i internationale møder eller 
begivenheder på ministerielt niveau inden 
for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, skal den pågældende 

- når den højtstående 
repræsentant/næstformand ikke er i stand 
til at deltage i internationale møder eller 
begivenheder på ministerielt niveau inden 
for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, skal den pågældende 
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efter anmodning afløses af 
udenrigsministeren fra den medlemsstat, 
der på det pågældende tidspunkt varetager 
det skiftende formandskab i Rådet, eller af 
en særlig repræsentant, hvis 
mødet/begivenheden vedrører spørgsmål 
inden for den særlige repræsentants 
mandat;

efter anmodning afløses af 
udenrigsministeren fra den medlemsstat, 
der på det pågældende tidspunkt varetager 
det skiftende formandskab i Rådet, eller af 
en anden kommissær eller af en særlig 
repræsentant, hvis mødet/begivenheden 
vedrører spørgsmål inden for den særlige 
repræsentants mandat;

Or. en

Ændringsforslag 61
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 61 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

61a. bemærker, at ovennævnte 
retningslinjer kan bidrage til at fastlægge 
opgavefordelingen mellem formanden for 
Det Europæiske Råd, formanden for 
Kommissionen og den højtstående 
repræsentant/næstformand; gør atter 
opmærksom på det forhold, at posten som 
højtstående repræsentant/næstformand 
"med to kasketter" indebærer den risiko, 
at indehaveren af denne post først og 
fremmest fungerer som forhandler, men 
kun spiller en sekundær rolle på politisk 
niveau i forhold til formanden for Det 
Europæiske Råd og formanden for 
Kommissionen; er bekymret over, at den 
højtstående repræsentant/næstformand i 
højere grad vil møde samme problemer 
som den nuværende højtstående 
repræsentant; bemærker, at EU igen har 
valgt at maskere manglen på en ægte 
udenrigs- og sikkerhedspolitik ved at 
oprette nye poster;

Or. nl
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Ændringsforslag 62
Richard Corbett

Forslag til beslutning
Punkt 62

Forslag til beslutning Ændringsforslag

62. mener, at det i visse særlige situationer 
også kan tænkes, at formanden for Rådet, 
især formanden for Rådet for Almindelige 
Anliggender (navnlig regeringschefen for 
den medlemsstat, der varetager det 
skiftende formandskab), men også
formanden for en specifik sammensætning 
af Rådet får pålagt opgaven som EU's 
repræsentant efter aftale med formanden 
for Det Europæiske Råd og den 
højtstående repræsentant/næstformand;

62. mener, at det ikke længere vil være 
ønskværdigt, at formanden for Rådet for 
Almindelige Anliggender (navnlig 
regeringschefen for den medlemsstat, der 
varetager det skiftende formandskab), eller
formanden for en specifik sammensætning 
af Rådet får pålagt opgaven som EU's 
repræsentant; 

Or. en

Ændringsforslag 63
Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 63

Forslag til beslutning Ændringsforslag

63. understreger betydningen af 
koordinering og samarbejde mellem alle 
implicerede parter med ansvar for disse 
forskellige opgave inden for rammerne af 
EU's repræsentation udadtil, så der kan 
sikres sammenhæng og synlighed af EU's 
aktiviteter på udenrigsområdet;

63. understreger betydningen af 
koordinering og samarbejde mellem alle 
implicerede parter med ansvar for disse 
forskellige opgave inden for rammerne af 
EU's repræsentation udadtil, så 
kompetencestridigheder undgås, og der 
kan sikres sammenhæng og synlighed af 
EU's aktiviteter på udenrigsområdet;

Or. de


