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Amendement 1
Johannes Voggenhuber

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon het interinstitutionele evenwicht 
van de Unie versterkt, voor zover het de 
centrale bevoegdheden van elk der 
politieke instellingen vergroot, en hun rol 
binnen een interinstitutioneel kader, 
waarin samenwerking tussen de 
instellingen een kernelement is van het 
succes van het integratieproces van de 
Unie, wordt versterkt,

Schrappen

Or. de

Amendement 2
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

Ε. overwegende dat, hoewel het doel van 
het nieuwe Verdrag is de coherentie van 
het voorzitterschap van de Europese Raad 
en van de Raad te vereenvoudigen en te 
verbeteren, het naast-elkaar-bestaan van 
een afzonderlijk voorzitterschap van de 
Europese Raad en de Raad Buitenlandse 
Zaken (en van de Eurogroep) plus de 
voortzetting van het rotatiesysteem bij het 
voorzitterschap van de andere 
Raadsconfiguraties, het functioneren van 
de Unie kan belemmeren,

Ε. overwegende dat, hoewel het doel van 
het nieuwe Verdrag is de coherentie van 
het voorzitterschap van de Europese Raad 
en van de Raad te vereenvoudigen en te 
verbeteren, het naast-elkaar-bestaan van 
een afzonderlijk voorzitterschap van de 
Europese Raad en de Raad Buitenlandse 
Zaken (en van de Eurogroep) plus de
voortzetting van het rotatiesysteem bij het 
voorzitterschap van de andere 
Raadsconfiguraties, het functioneren van 
de Unie waarschijnlijk ingewikkelder zal 
maken, tenminste in de beginfase,

Or. el
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Amendement 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de bevordering 
van een gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in het 
besluitvormingsproces internationaal 
wordt erkend als voorwaarde voor 
democratie en als noodzakelijke stap in de 
richting van een democratischere Unie,

Or. en

Amendement 4
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de bevordering 
van een gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwen en mannen in het 
besluitvormingsproces internationaal 
wordt erkend als voorwaarde voor 
democratie en als noodzakelijke stap in de 
richting van een democratischere Unie,

Or. en

Amendement 5
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

Ι. overwegende dat het huidige financiële 
zevenjarenprogramma inhoudt dat het van 
tijd tot tijd kan voorkomen dat het 
Europees Parlement en de Commissie in 
hun gehele zittingsperiode geen 
ingrijpende financiële beleidsbesluiten 
kunnen nemen tijdens hun mandaat en 
gebonden zijn aan een kader dat door hun 
voorgangers werd goedgekeurd en zal 
gelden tot aan het eind van hun mandaat,

Ι. overwegende dat het huidige financiële 
zevenjarenprogramma mogelijkerwijs 
inhoudt dat het van tijd tot tijd kan 
voorkomen dat het Europees Parlement en 
de Commissie in hun gehele 
zittingsperiode geen ingrijpende financiële 
beleidsbesluiten kunnen nemen tijdens hun 
mandaat en gebonden zijn aan een kader 
dat door hun voorgangers werd 
goedgekeurd en zal gelden tot aan het eind 
van hun mandaat, dat hieraan evenwel het 
hoofd geboden kan worden indien de in 
het Verdrag van Lissabon opgenomen 
mogelijkheid tot een vijfjarige 
begrotingsplanning, waarvan de periode 
zou kunnen samenvallen met het mandaat 
van het Parlement en de Commissie,  
wordt verwezenlijkt,

Or. el

Amendement 6
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe en alomvattende 
aanpak invoert van het externe optreden 
van de Unie - weliswaar met specifieke 
instrumenten voor de besluitvorming in 
zaken die betrekking hebben op het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid (GBVB) - en tevens de 
dubbelpost creëert van Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter die 
ondersteund wordt door een speciale 
externe dienst en het kernelement is van 
het in de praktijk brengen van deze nieuwe 
integrale aanpak,

J. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon een nieuwe en alomvattende 
aanpak invoert van het externe optreden 
van de Unie - weliswaar met specifieke 
instrumenten voor de besluitvorming in 
zaken die betrekking hebben op het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid (GBVB) - en tevens de 
dubbelpost creëert van vicevoorzitter van 
de Commissie (Hoge Vertegenwoordiger)
die ondersteund wordt door een speciale 
externe dienst en het kernelement is van 
het in de praktijk brengen van deze nieuwe 
integrale aanpak,
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Or. en

Amendement 7
Jean-Luc Dehaene

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de Europese Raad van 
11 en 12 december is overeengekomen dat 
in het geval het Verdrag van Lissabon 
tegen het einde van het jaar in werking 
treedt, hij gebruik zou maken van de 
mogelijkheid waarin dit Verdrag voorziet 
om de Commissie in haar huidige 
samenstelling van een commissaris per 
lidstaat te handhaven,

L. overwegende dat de Europese Raad van 
11 en 12 december 2008 is 
overeengekomen dat in het geval het 
Verdrag van Lissabon tegen het einde van 
het jaar in werking treedt, hij gebruik zou 
maken van de mogelijkheid waarin dit 
Verdrag voorziet om de Commissie in haar 
huidige samenstelling van een commissaris 
per lidstaat te handhaven,

Or. nl

Amendement 8
Johannes Voggenhuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Is ingenomen met de institutionele 
vernieuwingen in het Verdrag van 
Lissabon die de voorwaarden scheppen 
voor een nieuw en sterker institutioneel 
evenwicht in de Unie, zodat haar
instellingen doeltreffender, democratischer 
en met meer openheid kunnen functioneren 
en de Unie betere resultaten kan laten zien 
die meer voldoen aan de verwachtingen 
van haar burgers en haar rol als 
volwaardige speler op het wereldtoneel kan 
vervullen;

1. is ingenomen met de institutionele 
vernieuwingen in het Verdrag van 
Lissabon waardoor de EU-instellingen
doeltreffender, democratischer en met meer 
openheid kunnen functioneren en de Unie 
betere resultaten kan laten zien die meer 
voldoen aan de verwachtingen van haar 
burgers en haar rol als volwaardige speler 
op het wereldtoneel kan vervullen;

Or. de
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Amendement 9
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. erkent evenwel dat er in het Verdrag 
van Lissabon de nodige institutionele 
onduidelijkheid is blijven bestaan; acht
het een institutioneel avontuur om met 
nieuwe institutionele creaties te beginnen, 
zoals de vaste voorzitter van de Europese 
Raad en de Hoge Vertegenwoordiger, 
zonder dat echt duidelijk is hoe deze 
creaties precies zullen functioneren en 
wat voor invloed zij zullen hebben op de 
onderlinge verhoudingen tussen de 
instellingen; betreurt daarom dat er 
interinstitutionele overeenkomsten nodig 
zijn voor thema’s die in het Verdrag van 
Lissabon zelf opgehelderd hadden moeten 
worden;

Or. nl

Amendement 10
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat bij benoemingen 
het genderevenwicht in acht moet worden 
genomen en dat de functies van de 
voorzitter van de Europese Raad, de 
voorzitter van de Commissie en de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter niet 
allemaal door personen van hetzelfde 
geslacht, dezelfde politieke partij of 
dezelfde nationaliteit mogen worden 
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bekleed;

Or. en

Amendement 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat bij benoemingen 
het genderevenwicht in acht moet worden 
genomen en dat de functies van de 
voorzitter van de Europese Raad, de 
voorzitter van de Commissie en de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter niet 
allemaal door personen van hetzelfde 
geslacht, dezelfde politieke partij of 
dezelfde nationaliteit mogen worden 
bekleed;

Or. en

Amendement 12
Johannes Voggenhuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept in dit verband ook dat 
het van groot belang is de controlerechten 
van de leden van het Europees Parlement 
te waarborgen door het recht om vragen 
aan de Raad en de Commissie te stellen 
en de naleving van de termijnen voor de 
beantwoording van gestelde vragen; 
verwacht dat het recht om vragen te 
stellen door de andere instellingen 
uitdrukkelijk wordt erkend en verzoekt de 
Raad dit recht in zijn Reglement op te 
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nemen;

Or. de

Amendement 13
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het Europees 
Parlement ook zelf de nodige interne 
hervormingen moet uitvoeren om 
structuren, procedures en werkmethodes 
aan te passen aan zijn nieuwe 
bevoegdheden en aan de grotere behoefte 
aan planning en interinstitutionele 
samenwerking die voortvloeit uit het 
Verdrag van Lissabon; wacht met 
belangstelling de conclusies af van de 
werkgroep voor parlementaire hervorming 
en wijst erop dat de bevoegde commissie 
van het Parlement thans bezig is met de 
herziening van het Reglement om dit aan te 
passen aan het Verdrag van Lissabon*;

9. is van mening dat het Europees 
Parlement ook zelf de nodige interne 
hervormingen moet uitvoeren om 
structuren, procedures en werkmethodes 
aan te passen aan zijn nieuwe 
bevoegdheden en aan de grotere behoefte 
aan planning en interinstitutionele 
samenwerking die voortvloeit uit het 
Verdrag van Lissabon1; wacht met 
belangstelling de conclusies af van de 
werkgroep voor parlementaire hervorming 
en wijst erop dat de bevoegde commissie 
van het Parlement thans bezig is met de 
herziening van het Reglement om dit aan te 
passen aan het Verdrag van Lissabon2;

Or. de

Amendement 14
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – voetnoot

Ontwerpresolutie Amendement
1 Ontwerpverslag van de heer Corbett betreffende 1 Ontwerpverslag van de heer Corbett tot algemene 

                                               
1 Ontwerpverslag van de heer Leinen over de nieuwe rol en bevoegdheden van het Parlement bij de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon (PE407.780v02-00).
2 Ontwerpverslag van de heer Corbett betreffende de wijziging van het Reglement van het Parlement in het licht 
van de voorstellen van de Werkgroep parlementaire hervorming inzake de werkzaamheden van de plenaire 
vergadering en initiatiefverslagen (PE 400.716 v01-00).
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de wijziging van het Reglement van het Parlement 
in het licht van de voorstellen van de Werkgroep 
parlementaire hervorming inzake de 
werkzaamheden van de plenaire vergadering en 
initiatiefverslagen (PE 400.716 v01-00).

herziening van het Reglement (PE405.935v03-00).

Or. en

Amendement 15
Andrzej Wielowieyski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt de nieuwe rol van het 
Europees Parlement bij de overdracht van 
gedelegeerde bevoegdheden aan de 
Commissie en zijn nieuwe controlefunctie 
met betrekking tot gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen;

Or. en

Amendement 16
Johannes Voggenhuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. juicht het toe dat in het nieuwe Verdrag 
ook het Europees Parlement het recht van 
initiatief wordt toegekend bij herziening 
van de Verdragen en erkend wordt dat het 
Parlement het recht heeft deel te nemen aan 
de Conventie en dat de instemming van het 
Parlement vereist is in het geval de 
Europese Raad van mening is dat er geen 
reden is de Conventie bijeen te roepen; is 
van mening dat deze erkenning een 
pleidooi is voor de erkenning dat het 
Europees Parlement het recht heeft als 

10. juicht het toe dat in het nieuwe Verdrag 
ook het Europees Parlement het recht van 
initiatief wordt toegekend bij herziening 
van de Verdragen en erkend wordt dat het 
Parlement het recht heeft deel te nemen aan 
de Conventie en dat de instemming van het 
Parlement vereist is in het geval de 
Europese Raad van mening is dat er geen 
reden is de Conventie bijeen te roepen; is 
van mening dat deze erkenning een 
pleidooi is voor de erkenning dat het 
Europees Parlement het recht heeft als 
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volwaardige partner deel te nemen aan de 
Intergouvernementele Conferentie (GC), 
op vergelijkbare voorwaarden als de 
Commissie; is van mening dat een 
insterinstitutionele regeling, 
voortbordurend op de ervaring die bij de 
twee vorige IGC's is opgedaan, 
richtsnoeren zou kunnen opstellen voor de 
organisatie van IGC's, met name waar het 
betreft de participatie van het Europees 
Parlement en zaken als transparantie;

volwaardige partner deel te nemen aan de 
Intergouvernementele Conferentie (IGC), 
op vergelijkbare voorwaarden als de 
Commissie; is van mening dat een 
interinstitutionele regeling, voortbordurend
op de ervaring die bij de twee vorige IGC's 
is opgedaan, richtsnoeren zou kunnen 
opstellen voor de organisatie van IGC's, 
met name waar het betreft de participatie 
van het Europees Parlement en zaken als 
transparantie betreft; is van mening dat 
een dergelijke interinstitutionele regeling 
in elk geval moet garanderen dat het 
Europees Parlement in de IGC op een 
meer pluralistische wijze wordt 
vertegenwoordigd dan tot dusver het geval 
is;

Or. de

Amendement 17
Andrzej Wielowieyski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verheugd over de sterkere rol 
van het Parlement bij het toezicht op de 
agentschappen van de Unie; benadrukt 
niettemin dat het noodzakelijk is om in de 
vorm van een interinstitutioneel akkoord 
duidelijkere regels te formuleren voor de 
uitoefening van dat toezicht in 
samenwerking met de Commissie;

Or. en

Amendement 18
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van de 
overgangsregelingen betreffende de 
samenstelling van het Europees Parlement; 
herinnert eraan dat indien dergelijke 
regelingen ten uitvoer worden gelegd 
zoals voorzien in de conclusies van de 
Europese Raad van 11 en 12 december, 
een maatregel van dien aard de politieke 
instemming van het Europees Parlement 
behoeft, of zelfs ter goedkeuring aan hem 
moet worden voorgelegd indien deze 
maatregel in een wettelijk kader wordt 
genomen zodanig dat een dergelijke 
goedkeuring vereist is;

11. neemt kennis van de 
overgangsregelingen betreffende de 
samenstelling van het Europees Parlement 
zoals die zijn neergelegd in de conclusies 
van de Europese Raad van 11 en 12
december 2008; merkt op dat het besluit 
om tot 2014 vast te houden aan de drie 
overtallige zetels voor Duitsland een 
tijdelijke afwijking van het Verdrag van 
Lissabon betekent en dat derhalve een 
wijziging van het primair recht vereist is 
om dit besluit ten uitvoer te kunnen 
leggen; stelt zich op het standpunt dat de 
18 leden die in juni vooraf zullen worden 
gekozen, in staat dienen te worden gesteld 
om vanaf de datum van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon als waarnemers deel te nemen 
aan de zittingen van het Europees 
Parlement; is evenwel van oordeel dat 
deze leden allen tegelijkertijd, op een 
vooraf overeengekomen tijdstip, in het 
genot moeten komen van hun volledige 
prerogatieven zodra alle daartoe vereiste 
nationale procedures zijn afgerond; 
herinnert de Raad aan het feit dat het 
Europees Parlement krachtens artikel 14,
lid 2 van EU-Verdrag, zoals gewijzigd bij 
het Verdrag van Lissabon, belangrijke 
initiatief- en instemmingsrechten zullen 
worden verleend met betrekking tot zijn 
samenstelling en dat het voornemens is 
volledig van deze rechten gebruik te 
maken; 

Or. en

Amendement 19
Jean-Luc Dehaene

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van de 
overgangsregelingen betreffende de 
samenstelling van het Europees Parlement; 
herinnert eraan dat indien dergelijke 
regelingen ten uitvoer worden gelegd zoals 
voorzien in de conclusies van de Europese 
Raad van 11 en 12 december, een 
maatregel van dien aard de politieke 
instemming van het Europees Parlement 
behoeft, of zelfs ter goedkeuring aan hem 
moet worden voorgelegd indien deze 
maatregel in een wettelijk kader wordt 
genomen zodanig dat een dergelijke 
goedkeuring vereist is;

11. neemt kennis van de 
overgangsregelingen betreffende de 
samenstelling van het Europees Parlement; 
herinnert eraan dat indien dergelijke 
regelingen ten uitvoer worden gelegd zoals 
voorzien in de conclusies van de Europese 
Raad van 11 en 12 december 2008, een 
maatregel van dien aard de politieke 
instemming van het Europees Parlement 
behoeft, of zelfs ter goedkeuring aan hem 
moet worden voorgelegd indien deze 
maatregel in een wettelijk kader wordt 
genomen zodanig dat een dergelijke 
goedkeuring vereist is;

Or. nl

Amendement 20
Andrzej Wielowieyski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is tevens van oordeel dat niet 
alleen de rechten van de Europese Raad, 
maar ook zijn plichten, met inbegrip van 
een mogelijke juridische toetsing van zijn 
handelingen, duidelijker dienen te worden 
gespecificeerd aangezien de Raad wordt 
geïntegreerd in de institutionele 
architectuur van de EU;

Or. en

Amendement 21
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is ingenomen met de instelling van een 
vast voorzitterschap van de Europese Raad 
op langere termijn, wat kan bijdragen aan 
een grotere continuïteit en samenhang in de 
werkzaamheden van die instelling en 
daarmee in het optreden van de Unie;

16. is ingenomen met de instelling van een 
vast voorzitterschap van de Europese Raad 
op langere termijn, wat kan bijdragen aan 
een grotere continuïteit en samenhang in de 
werkzaamheden van die instelling en 
daarmee in het optreden van de Unie; 
onderstreept dat de benoeming van de 
voorzitter van de Europese Raad zo 
spoedig mogelijk na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon moet 
plaatsvinden, teneinde te waarborgen dat 
diens ambtstermijn gekoppeld is aan de 
zittingsperiode van het nieuw gekozen 
Parlement en de mandaatsperiode van de 
nieuwe Commissie;

Or. en

Amendement 22
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is ingenomen met de instelling van een 
vast voorzitterschap van de Europese Raad 
op langere termijn, wat kan bijdragen aan 
een grotere continuïteit en samenhang in de 
werkzaamheden van die instelling en 
daarmee in het optreden van de Unie;

16. is ingenomen met de instelling van een 
vast voorzitterschap van de Europese Raad 
op langere termijn, wat kan bijdragen aan 
een grotere continuïteit, efficiëntie en 
samenhang in de werkzaamheden van die 
instelling en daarmee in het optreden van 
de Unie;

Or. el

Amendement 23
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. brengt de lidstaten in herinnering 
dat zij alle hebben ingestemd met de 
beperking van de betekenis van het
roulerende Raadsvoorzitterschap, dat 
voortaan noch de Europese Raad noch de 
Raad Buitenlandse Zaken zal voorzitten;

Or. en

Amendement 24
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat, hoewel het nieuwe 
Verdrag bepaalt dat de Europese Raad 
wordt bijgestaan door het Algemeen 
secretariaat van de Raad, de specifieke 
uitgaven van de Europese Raad moeten 
worden weergeven in een aparte sector van 
de begroting die specifieke toewijzingen 
moet bevatten voor de voorzitter van de 
Europese Raad, die in elk geval moet 
worden bijgestaan door zijn of haar eigen 
kabinet, dat onder redelijke voorwaarden 
moet worden ingericht;

20. wijst erop dat, hoewel het nieuwe 
Verdrag bepaalt dat de Europese Raad 
wordt bijgestaan door het Algemeen 
secretariaat van de Raad, de specifieke 
uitgaven van de Europese Raad moeten 
worden weergeven in een aparte sector van 
de begroting die specifieke toewijzingen 
moet bevatten voor de voorzitter van de 
Europese Raad, die in elk geval moet 
worden bijgestaan door zijn of haar eigen 
kabinet, dat onder redelijke voorwaarden 
moet worden ingericht; merkt op dat het 
herenakkoord tussen de twee takken van 
de wetgevende macht met betrekking tot 
de zeggenschap over elkaars begrotingen 
niet meer van toepassing zal zijn op de 
Europese Raad, noch op de Europese 
Commissie, aangezien het Verdrag de 
Europese Raad uitdrukkelijk het recht 
ontzegt om een wetgevende functie uit te 
oefenen;

Or. en
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Amendement 25
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat, hoewel het nieuwe 
Verdrag bepaalt dat de Europese Raad 
wordt bijgestaan door het Algemeen 
secretariaat van de Raad, de specifieke 
uitgaven van de Europese Raad moeten 
worden weergeven in een aparte sector van 
de begroting die specifieke toewijzingen 
moet bevatten voor de voorzitter van de 
Europese Raad, die in elk geval moet 
worden bijgestaan door zijn of haar eigen 
kabinet, dat onder redelijke voorwaarden 
moet worden ingericht;

20. wijst erop dat, hoewel het nieuwe 
Verdrag bepaalt dat de Europese Raad
wordt bijgestaan door het Algemeen 
secretariaat van de Raad, de specifieke 
uitgaven van de Europese Raad moeten 
worden weergeven in een aparte sector van 
de begroting die specifieke toewijzingen 
moet bevatten voor de voorzitter van de 
Europese Raad, die moet worden 
bijgestaan door zijn of haar eigen kabinet, 
dat onder redelijke voorwaarden moet 
worden ingericht;

Or. de

Amendement 26
Johannes Voggenhuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. uit zijn bezorgdheid over de 
tendens dat de Commissie verwordt tot 
een uitvoerende macht die quasi in 
opdracht van de Raad handelt; verzoekt 
de Raad met klem om de 
onafhankelijkheid van de Commissie als 
fundamenteel element van het 
institutioneel evenwicht te respecteren;

Or. de
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Amendement 27
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. acht het in dit verband dan ook 
noodzakelijk dat de staats- en 
regeringshoofden nauw betrokken worden 
bij de werkzaamheden van de Raad 
Algemene Zaken - met name de premiers 
of staatshoofden die het voorzitterschap
van de Raad bekleden - hetzij rechtstreeks 
of door een gedelegeerde minister, om te 
zorgen voor de goede werking van de 
Raad Algemene Zaken als het orgaan dat 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van 
de diverse Raadsconfiguraties en de knoop 
doorhakt op het punt van prioriteiten en de 
oplossing van geschillen, die momenteel al 
te snel worden doorverwezen naar de 
Europese Raad;

25. is in dit verband dan ook van mening 
dat het noodzakelijk kan blijken dat de 
premier of het staatshoofd van de lidstaat
die het voorzitterschap van de Raad 
bekleedt, de Raad Algemene Zaken als het 
orgaan dat verantwoordelijk is voor de 
coördinatie van de diverse 
Raadsconfiguraties persoonlijk voorzit en 
voor de goede werking ervan zorgt en de 
knoop doorhakt op het punt van prioriteiten 
en de oplossing van geschillen, die 
momenteel al te snel worden doorverwezen 
naar de Europese Raad;

Or. en

Amendement 28
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. erkent dat het risico van een falende
coördinatie tussen de diverse 
Raadsconfiguraties als gevolg van het 
nieuwe stelsel van voorzitterschappen, 
reëel is en beklemtoont, met het oog op het 
vermijden van deze risico's, het belang van 
de "nieuwe", op 18 maanden vastgestelde 
"trojka's" (groepen van drie 
voorzitterschappen), die de 
voorzitterschappen van de diverse 
configuraties van Raad en Coreper

26. erkent dat er zich grote moeilijkheden 
voordoen bij de coördinatie tussen de 
diverse Raadsconfiguraties als gevolg van 
het nieuwe stelsel van voorzitterschappen, 
en beklemtoont, met het oog op het 
vermijden van deze risico's, het belang van 
de "nieuwe", op 18 maanden vastgestelde 
"trojka's" (groepen van drie 
voorzitterschappen), die de 
voorzitterschappen van de diverse 
configuraties van Raad en Coreper
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gezamenlijk uitoefenen (afgezien van de 
Raad Buitenlandse Zaken en de Eurogroep) 
om de samenhang, consistentie en 
continuïteit van de werkzaamheden van de 
Raad als geheel te waarborgen en te zorgen 
voor een soepel verloop van de 
interinstitutionele samenwerking bij de 
wetgevings- en begrotingsprocedure, in 
gezamenlijke besluitvorming met het 
Europees Parlement;

gezamenlijk uitoefenen (afgezien van de 
Raad Buitenlandse Zaken en de Eurogroep) 
om de samenhang, consistentie en 
continuïteit van de werkzaamheden van de 
Raad als geheel te waarborgen en te zorgen 
voor een soepel verloop van de 
interinstitutionele samenwerking bij de 
wetgevings- en begrotingsprocedure, in 
gezamenlijke besluitvorming met het 
Europees Parlement;

Or. el

Amendement 29
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. acht het cruciaal dat de trojka's tijdens 
hun gehele mandaat intensief en permanent 
samenwerken, wijst op het belang van het 
gemeenschappelijke programma van elke 
18 maanden-durende trojka voor de goede 
werking van de Unie, waarop nader wordt 
ingegaan in paragraaf 51 van deze 
resolutie, verzoekt de trojka's hun 
gemeenschappelijke programma in de 
plenaire vergadering aan het Parlement 
voor te leggen, aan het begin van hun 
gezamenlijk mandaat;

27. acht het cruciaal dat de trojka's tijdens 
hun gehele mandaat intensief en permanent 
samenwerken, wijst op het belang van het 
gemeenschappelijke programma van elke 
18 maanden durende trojka voor de goede 
werking van de Unie, waarop nader wordt 
ingegaan in paragraaf 51 van deze 
resolutie, verzoekt de trojka's hun 
gemeenschappelijke programma in de 
plenaire vergadering aan het Parlement 
voor te leggen, aan het begin van hun 
gezamenlijk mandaat; merkt op dat de 
nieuwe regelingen impliceren dat het 
programma van het teamvoorzitterschap 
moet worden verstaan als operationeel 
programma dat los dient te staan van de 
politieke programmering van de 
werkzaamheden van de Unie, waarvoor de 
nieuwe democratische procedures gelden 
(zodat de kans nog kleiner wordt dat de 
drie betrokken regeringen hun nationale 
ego kunnen botvieren);

Or. en
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Amendement 30
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. acht het cruciaal dat de trojka's tijdens 
hun gehele mandaat intensief en permanent 
samenwerken, wijst op het belang van het 
gemeenschappelijke programma van elke 
18 maanden-durende trojka voor de goede 
werking van de Unie, waarop nader wordt 
ingegaan in paragraaf 51 van deze 
resolutie, verzoekt de trojka's hun 
gemeenschappelijke programma in de 
plenaire vergadering aan het Parlement 
voor te leggen, aan het begin van hun 
gezamenlijk mandaat;

27. acht het cruciaal dat de trojka's tijdens 
hun gehele mandaat intensief en permanent 
samenwerken, wijst op het belang van het 
gemeenschappelijke programma van elke 
18 maanden durende trojka voor de goede 
werking van de Unie, waarop nader wordt 
ingegaan in paragraaf 51 van deze 
resolutie, verzoekt de trojka's hun 
voorstellen inzake het tijdschema voor de 
wetgevende beraadslagingen in de 
plenaire vergadering aan het Parlement 
voor te leggen, aan het begin van hun 
gezamenlijk mandaat;

Or. en

Amendement 31
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. beklemtoont voorts dat het staats- of 
regeringshoofd dat het roterende 
voorzitterschap van de Raad bekleedt de 
belangrijkste gesprekspartner moet zijn van 
het Europees Parlement wat betreft de 
werkzaamheden van het voorzitterschap; is 
van mening dat hij of zij moet worden 
uitgenodigd zich in de plenaire 
vergadering tot het Parlement te richten, 
om het programma te presenteren van de 
werkzaamheden van het voorzitterschap 
en verslag uit te brengen over de 

29. beklemtoont voorts dat het staats- of 
regeringshoofd dat het roterende 
voorzitterschap van de Raad bekleedt de 
belangrijkste gesprekspartner moet zijn van 
het Europees Parlement wat betreft de 
werkzaamheden van het voorzitterschap; is 
van mening dat hij of zij moet worden 
uitgenodigd zich te richten tot 
parlementaire commissies, en voorts alle 
andere politieke zaken van belang, die zich 
tijdens de duur van zijn of haar 
voorzitterschap hebben voorgedaan, ter 
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ontwikkelingen tijdens de halfjaarlijkse 
termijn en de geboekte resultaten, en 
voorts alle andere politieke zaken van 
belang, die zich tijdens de duur van zijn of 
haar voorzitterschap hebben voorgedaan, 
ter discussie moet voorleggen;

discussie moet voorleggen;

Or. en

Amendement 32
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is evenwel van oordeel dat het niet 
langer gepast is dat het roulerende 
voorzitterschap van de Raad een 
'programma' voorlegt aan het Parlement, 
gezien het feit dat hij of zij de andere tak 
van de wetgevende macht zal voorzitten en 
daarnaast geen uitvoerende functies dient 
uit te oefenen; 

Or. en

Amendement 33
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. merkt op dat het beginsel van 
genderevenwicht momenteel niet naar 
behoren tot uitdrukking komt in de 
samenstelling van het college van 
commissarissen; wijst erop dat slechts 9 
van de thans 27 Europese 
commissarisposten door vrouwen worden 
bekleed; 
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Or. en

Amendement 34
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beklemtoont dat de verkiezing van de 
Commissievoorzitter door het Europees 
Parlement op voordracht van de Europese 
Raad, de aard van zijn of haar benoeming 
zal wijzigen;

33. beklemtoont dat de verkiezing van de 
Commissievoorzitter door het Europees 
Parlement op voordracht van de Europese 
Raad, de aard van zijn of haar benoeming 
niet fundamenteel zal wijzigen; 
onderstreept dat zowel onder het Verdrag 
van Nice als onder het Verdrag van 
Lissabon de Europese Raad de instelling 
is die zich met de kandidaatstelling 
bezighoudt; stelt daarom dat de verkiezing 
van de Commissievoorzitter door het 
Europees Parlement vooral een 
gevoelsmatig verschil is ten opzichte van 
de vigerende procedure; beklemtoont 
daarom dat er onder het Verdrag van 
Lissabon geen wezenlijk verschil is 
opgetreden in de verhouding tussen 
Parlement en Commissie;

Or. nl

Amendement 35
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beklemtoont dat de verkiezing van de 
Commissievoorzitter door het Europees 
Parlement op voordracht van de Europese 
Raad, de aard van zijn of haar benoeming 
zal wijzigen;

33. beklemtoont dat de verkiezing van de 
Commissievoorzitter door het Europees 
Parlement, op voordracht van de Europese 
Raad – waarbij rekening dient te worden 
gehouden met het beginsel van 
genderevenwicht –, de aard van zijn of 
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haar benoeming zal wijzigen;

Or. en

Amendement 36
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. beklemtoont dat de verkiezing van de 
Commissievoorzitter door het Europees 
Parlement op voordracht van de Europese 
Raad, de aard van zijn of haar benoeming 
zal wijzigen;

33. beklemtoont dat de verkiezing van de 
Commissievoorzitter door het Europees 
Parlement op voordracht van de Europese 
Raad zijn of haar benoeming een sterker 
politiek karakter zal geven;

Or. el

Amendement 37
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. stelt voor dat de voorzitter van de 
Europese Raad van de Europese Raad het 
mandaat ontvangt (alleen of met een 
delegatie) die raadplegingen te houden, dat 
hij of zij overleg voert met de Voorzitter 
van het Europees Parlement voor het 
organiseren van de nodige vergaderingen 
met alle fractievoorzitters in het Europees 
Parlement afzonderlijk, eventueel begeleid 
door de leiders (of een delegatie) van de 
Europese politieke families en dat de 
voorzitter van de Europese Raad daarna 
verslag uitbrengt aan de Europese Raad;

38. stelt voor dat de voorzitter van de 
Europese Raad van de Europese Raad het 
mandaat ontvangt (alleen of met een 
delegatie) die raadplegingen te houden, dat 
hij of zij overleg voert met de Voorzitter 
van het Europees Parlement voor het 
organiseren van de nodige vergaderingen 
met alle fractievoorzitters in het Europees 
Parlement afzonderlijk, eventueel begeleid 
door de leiders (of een delegatie) van de 
Europese politieke partijen en dat de 
voorzitter van de Europese Raad daarna 
verslag uitbrengt aan de Europese Raad;

Or. en
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Amendement 38
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van mening dat, zoals bepaald in 
Verklaring 6 die is aangehecht aan de 
bovengenoemde slotbepalingen, bij de 
keuze van de personen voor de ambten van 
voorzitter van de Europese Raad, voorzitter
van de Commissie en Hoge 
Vertegenwoordiger rekening moet worden 
gehouden met de geografische en 
demografische verscheidenheid van de 
Unie en van de lidstaten;

39. is van mening dat, zoals bepaald in 
Verklaring 6 die is aangehecht aan de 
bovengenoemde slotbepaling, bij de keuze 
van personen voor de ambten van 
voorzitter van de Europese Raad, voorzitter
van de Commissie en Hoge 
Vertegenwoordiger primair rekening moet 
worden gehouden met de inhoudelijke 
competenties van de kandidaten; erkent 
daarnaast dat ook rekening moet worden 
gehouden met de geografische en 
demografische verscheidenheid van de 
Unie en de lidstaten;

Or. nl

Amendement 39
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat de 
benoemingsprocedure idealiter zou moeten 
plaatsvinden na de verkiezingen voor het 
Europees Parlement, zodat rekening kan 
worden gehouden met de 
verkiezingsuitslag, die een belangrijke rol
zal spelen bij de keuze van voorzitter van 
de Commissie; wijst erop dat pas na zijn of 
haar verkiezing gezorgd kan worden voor 
het vereiste evenwicht;

41. is van mening dat de 
benoemingsprocedure zou moeten 
plaatsvinden na de verkiezingen voor het 
Europees Parlement, zodat rekening kan 
worden gehouden met de 
verkiezingsuitslag, die een hoofdrol zal 
spelen bij de keuze van voorzitter van de 
Commissie; wijst erop dat pas na zijn of 
haar verkiezing gezorgd kan worden voor 
het vereiste evenwicht;

Or. el
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Amendement 40
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– week 5 en 6 na de verkiezingen: 
contacten tussen de kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie en de 
fracties; presentatie van de kandidaat in
het Europees Parlement; stemming in het 
Europees Parlement over de kandidaat voor 
het voorzitterschap van de Commissie;

– week 5 en 6 na de verkiezingen: 
contacten tussen de kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie en de 
fracties; verklaringen door de kandidaat en 
presentatie van zijn of haar politieke 
beginselen ten overstaan van het Europees 
Parlement; stemming in het Europees 
Parlement over de kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie;

Or. en

Amendement 41
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

– oktober: het Europees Parlement stemt
over het college als geheel (met inbegrip 
van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter); de 
Europese Raad hecht zijn goedkeuring aan 
de nieuwe Commissie; de nieuwe 
Commissie begint met haar 
werkzaamheden;

– oktober: presentatie van het college van 
commissarissen en hun programma ten 
overstaan van het Europees Parlement; 
stemming over het college als geheel (met 
inbegrip van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter); de 
Europese Raad hecht zijn goedkeuring aan 
de nieuwe Commissie; de nieuwe 
Commissie begint met haar 
werkzaamheden;

Or. en
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Amendement 42
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat indien de Europese 
Raad de procedure voor de benoeming van 
de voorzitter van de nieuwe Commissie 
direct na de Europese verkiezingen van 
juni 20091 introduceert, hij naar behoren 
rekening dient te houden met de tijd die 
benodigd is om de in het Verdrag van 
Lissabon voorziene overlegprocedure 
informeel af te ronden; is van mening dat 
de voorzitter van de Commissie, dan 
volgens de procedure van Nice door het 
Europees Parlement kan worden 
goedgekeurd, en vervolgens onder het 
Verdrag van Lissabon worden verkozen, 
zonder dat de hele benoemingsprocedure 
dan hoeft te worden overgedaan;

45. is van mening dat indien de Europese 
Raad de procedure voor de benoeming van 
de voorzitter van de nieuwe Commissie na 
de Europese verkiezingen van juni 20091

introduceert, hij naar behoren rekening 
dient te houden met de tijd die benodigd is 
om de in het Verdrag van Lissabon 
voorziene politieke overlegprocedure met 
de nieuw gekozen 
fractievertegenwoordigers informeel af te 
ronden; is derhalve van mening dat de 
nieuwe voorzitter van de Commissie begin 
juni alleen door de Raad dient te worden 
voorgedragen en dat diens benoeming dan 
volgens de procedure van het Verdrag van
Nice bij eenvoudige meerderheid van 
stemmen door het Europees Parlement kan 
worden goedgekeurd;

Or. en

Amendement 43
Jean-Luc Dehaene

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat indien de Europese 
Raad de procedure voor de benoeming van 
de voorzitter van de nieuwe Commissie 
direct na de Europese verkiezingen van 
juni 20091 introduceert, hij naar behoren 

45. is van mening dat indien de Europese 
Raad de procedure voor de nominatie van 
de voorzitter van de nieuwe Commissie 
direct na de Europese verkiezingen van 
juni 20092 introduceert, hij naar behoren 

                                               
1 Zoals aangegeven in de Verklaring inzake de benoeming van de nieuwe Commissie, als overeengekomen op 11 
en 12 december 2008
2 Zoals aangegeven in de Verklaring inzake de benoeming van de nieuwe Commissie, als overeengekomen op 11 
en 12 december 2008
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rekening dient te houden met de tijd die 
benodigd is om de in het Verdrag van 
Lissabon voorziene overlegprocedure 
informeel af te ronden; is van mening dat 
de voorzitter van de Commissie, dan 
volgens de procedure van Nice door het 
Europees Parlement kan worden 
goedgekeurd, en vervolgens onder het 
Verdrag van Lissabon worden verkozen, 
zonder dat de hele benoemingsprocedure 
dan hoeft te worden overgedaan;

rekening dient te houden met de tijd die 
benodigd is om de in het Verdrag van 
Lissabon voorziene overlegprocedure 
informeel af te ronden; is van mening dat 
zijn nieuwe prerogatieven onder deze 
omstandigheden volledig zouden worden 
gerespecteerd en dat het Europees 
Parlement vervolgens zou kunnen 
overgaan tot de goedkeuring van de 
nominatie van de Commissievoorzitter;

Or. en

Amendement 44
Andrew Duff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. beklemtoont dat, wat betreft de de
benoeming van  het nieuwe college, de 
procedure pas zou moeten worden 
begonnen nadat de resultaten van het 
nieuwe referendum in Ierland bekend zijn; 
wijst erop dat de instellingen dan volledig 
op de hoogte zijn van het toekomstige 
wettelijke kader waarin de nieuwe 
Commissie haar mandaat zal gaan 
uitoefenen en dus naar behoren rekening 
kunnen houden met hun respectieve 
bevoegdheden binnen de procedure, 
alsmede met de samenstelling, structuur en 
bevoegdheden van de nieuwe Commissie; 
indien het referendum een positief resultaat 
heeft, zou de formele goedkeuring van het 
nieuwe college door het Europees 
Parlement pas moeten plaatsvinden na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en de verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie;

46. beklemtoont dat, wat betreft de de
benoeming van  het nieuwe college, de 
procedure pas zou moeten worden 
begonnen nadat de resultaten van het 
nieuwe referendum in Ierland bekend zijn; 
wijst erop dat de instellingen dan volledig 
op de hoogte zijn van het toekomstige 
wettelijke kader waarin de nieuwe 
Commissie haar mandaat zal gaan 
uitoefenen en dus naar behoren rekening 
kunnen houden met hun respectieve 
bevoegdheden binnen de procedure, 
alsmede met de samenstelling, structuur en 
bevoegdheden van de nieuwe Commissie; 
indien het referendum een positief resultaat 
heeft, zou de formele goedkeuring van het 
nieuwe college, inclusief de voorzitter en 
de vicevoorzitter/Hoge 
Vertegenwoordiger, door het Europees 
Parlement pas moeten plaatsvinden na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon;

Or. en
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Amendement 45
Jean-Luc Dehaene

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. beklemtoont dat, wat betreft de de
benoeming van  het nieuwe college, de 
procedure pas zou moeten worden 
begonnen nadat de resultaten van het 
nieuwe referendum in Ierland bekend zijn; 
wijst erop dat de instellingen dan volledig 
op de hoogte zijn van het toekomstige 
wettelijke kader waarin de nieuwe 
Commissie haar mandaat zal gaan 
uitoefenen en dus naar behoren rekening 
kunnen houden met hun respectieve 
bevoegdheden binnen de procedure, 
alsmede met de samenstelling, structuur en 
bevoegdheden van de nieuwe Commissie; 
indien het referendum een positief resultaat 
heeft, zou de formele goedkeuring van het 
nieuwe college door het Europees 
Parlement pas moeten plaatsvinden na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en de verkiezing van de 
voorzitter van de Commissie;

46. beklemtoont dat, wat betreft de de
benoeming van  het nieuwe college, de 
procedure pas zou moeten worden 
begonnen nadat de resultaten van het 
nieuwe referendum in Ierland bekend zijn; 
wijst erop dat de instellingen dan volledig 
op de hoogte zijn van het toekomstige 
wettelijke kader waarin de nieuwe 
Commissie haar mandaat zal gaan 
uitoefenen en dus naar behoren rekening 
kunnen houden met hun respectieve 
bevoegdheden binnen de procedure, 
alsmede met de samenstelling, structuur en 
bevoegdheden van de nieuwe Commissie; 
indien het referendum een positief resultaat 
heeft, zou de formele goedkeuring van het 
nieuwe college door het Europees 
Parlement pas moeten plaatsvinden na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon;

Or. en

Amendement 46
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. is van mening dat de overgang naar dit 
systeem van een vijfjarig financieel en 
politiek programma een verlenging 

50. is van mening dat de overgang naar dit 
systeem van een vijfjarig financieel en 
politiek programma een verlenging 
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noodzakelijk maakt van het lopende 
financiële kader dat is opgenomen in het 
Interinstitutioneel Akkoord over 
begrotingsdiscipline en gezond financieel 
beheer1, tot eind 2015, terwijl het volgende 
aan het begin van 2016 in werking zou 
treden;

noodzakelijk maakt van het lopende 
financiële kader dat is opgenomen in het 
Interinstitutioneel Akkoord over 
begrotingsdiscipline en gezond financieel 
beheer2, tot eind 2016, terwijl het volgende 
aan het begin van 20173 in werking zou 
treden;

Or. el

Amendement 47
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de Raad Algemene Zaken, in overleg met 
het Europees Parlement, instemt met een 
operationeel programma voor de 
werkzaamheden van iedere groep van drie 
voorzitterschappen voor hun mandaat dat 
18 maanden duurt, en dat zal dienen als een 
kader voor de afzonderlijke operationele 
programma's van ieder voorzitterschap in 
de zes maanden die haar werkzaamheden 
duren;

– de Raad Algemene Zaken, in overleg met 
het Europees Parlement, instemt met een 
operationeel tijdschema voor de 
werkzaamheden van iedere groep van drie 
voorzitterschappen voor hun mandaat dat 
18 maanden duurt, en dat zal dienen als een 
kader voor de afzonderlijke operationele 
tijdschema's van ieder voorzitterschap in 
de zes maanden die haar werkzaamheden 
duren;

Or. en

                                               
1 Interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1); akkoord 
laatst gewijzigd door Besluit 371/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2008 (PB L 128
van 16.5.2008, blz. 8.)
2 Interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1); akkoord 
laatst gewijzigd door Besluit 371/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2008 (PB L 128
van 16.5.2008, blz. 8.)
3 Volgens het verslag-Böge over de tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013 
(INI/2008/2055) en het verslag Guy-Quint over de financiële aspecten van het Verdrag van Lissabon 
(INI/2008/2054)
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Amendement 48
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– het Europees Parlement in overleg 
treedt met de andere instellingen van de 
Europese Unie om afspraken te maken 
over de mate en intensiteit waarmee het 
Parlement in zijn plenaire vergadering 
over de diverse programma’s wordt 
geïnformeerd;

Or. nl

Amendement 49
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. beklemtoont het belang van de nieuwe 
dimensie die het Verdrag van Lissabon 
toevoegt aan het externe optreden van de 
Unie als geheel, met inbegrip van het 
GBVB, die met de rechtspersoonlijkheid 
van de Unie en de institutionele innovaties 
die op dit terrein relevant zijn (met name 
de benoeming van een Hoge 
Vertegenwoordiger met een dubbelfunctie 
en de oprichting van de Europese Dienst 
voor extern optreden EEAS)), een 
doorslaggevende factor kan zijn voor de 
samenhang en de doeltreffendheid van 
het optreden van de Unie op dit terrein en 
haar zichtbaarheid als speler op het 
wereldtoneel kan vergroten;

52. beklemtoont de onzekerheid van de 
nieuwe dimensie die het Verdrag van 
Lissabon toevoegt aan het externe optreden 
van de Unie als geheel, met inbegrip van 
het GBVB, die met de 
rechtspersoonlijkheid van de Unie en de 
institutionele innovaties die op dit terrein 
relevant zijn (met name de benoeming van 
een Hoge Vertegenwoordiger met een 
dubbelfunctie en de oprichting van de 
Europese Dienst voor extern optreden 
EDEO) samenhang in dit externe 
optreden van de Unie beoogt aan te 
brengen; constateert dat de effectiviteit 
van dit externe optreden in hoge mate 
afhankelijk zal zijn van de te benoemen 
functionarissen en dat dit een te wankele 
basis is om reeds nu deze innovaties te 
verwelkomen;
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Or. nl

Amendement 50
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. beklemtoont het belang van de nieuwe 
dimensie die het Verdrag van Lissabon 
toevoegt aan het externe optreden van de 
Unie als geheel, met inbegrip van het 
GBVB, die met de rechtspersoonlijkheid 
van de Unie en de institutionele innovaties 
die op dit terrein relevant zijn ( met name 
de benoeming van een Hoge 
Vertegenwoordiger met een dubbelfunctie 
en de oprichting van de Europese Dienst 
voor extern optreden EDEO), een 
doorslaggevende factor kan zijn voor de 
samenhang en de doeltreffendheid van het 
optreden van de Unie op dit terrein en haar 
zichtbaarheid als speler op het 
wereldtoneel kan vergroten;

52. beklemtoont het belang van de nieuwe 
dimensie die het Verdrag van Lissabon
toevoegt aan het externe optreden van de 
Unie als geheel, met inbegrip van het 
GBVB, die met de rechtspersoonlijkheid 
van de Unie en de institutionele innovaties 
die op dit terrein relevant zijn ( met name 
de benoeming van een Hoge 
Vertegenwoordiger met een dubbelfunctie 
en de oprichting van de Europese Dienst 
voor extern optreden EDEO), een 
doorslaggevende factor kan zijn voor de 
samenhang en de doeltreffendheid van het 
optreden van de Unie op dit terrein en haar 
zichtbaarheid als speler op het 
wereldtoneel aanzienlijk kan vergroten;

Or. el

Amendement 51
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. beschouwt de instelling van de 
dubbelfunctie Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter als een 
fundamentele stap om de samenhang en 
de zichtbaarheid van het externe optreden 
van de Unie als geheel te garanderen; 

54. beschouwt de instelling van de 
dubbelfunctie Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter niet bij 
voorbaat als een garantie voor een betere 
zichtbaarheid van het externe optreden 
van de Unie als geheel; is vooral bezorgd 
over de sluimerende competentiestrijd 
tussen Europese Raad, Raad Externe 
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Betrekkingen en Europese Commissie; 
constateert dat ook het Europees 
Parlement aan deze sluimerende 
competentiestrijd meewerkt door keer op 
keer te verklaren dat het externe beleid 
van de Unie primair bij de Europese 
Commissie moet worden gelegd; is ervan 
overtuigd dat deze houding van het 
Parlement een grote druk zal leggen op de 
Hoge Vertegenwoordiger;

Or. nl

Amendement 52
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. beschouwt de instelling van de 
dubbelfunctie Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter als een 
fundamentele stap om de samenhang en de 
zichtbaarheid van het externe optreden van 
de Unie als geheel te garanderen;

54. beschouwt de instelling van de 
dubbelfunctie Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter als een 
fundamentele stap om de samenhang en de 
zichtbaarheid van het externe optreden van 
de Unie als geheel te garanderen; is van 
mening dat de genomineerde Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter ook de 
verscheidenheid van de Unie dient te 
belichamen;

Or. en

Amendement 53
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. beschouwt de instelling van de 
dubbelfunctie Hoge 

54. beschouwt de instelling van de 
dubbelfunctie Hoge 
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Vertegenwoordiger/vicevoorzitter als een 
fundamentele stap om de samenhang en de 
zichtbaarheid van het externe optreden van 
de Unie als geheel te garanderen;

Vertegenwoordiger/vicevoorzitter als een 
fundamentele stap om de samenhang, de 
efficiëntie en de zichtbaarheid van het 
externe optreden van de Unie als geheel te 
garanderen;

Or. el

Amendement 54
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. beklemtoont dat de EEAS een cruciale 
rol zal spelen in de ondersteuning van de 
werkzaamheden van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter en een 
vitaal aandeel zal hebben in het welslagen 
van de nieuwe geïntegreerde aanpak van 
het externe optreden van de Unie; 
beklemtoont dat voor de oprichting van de 
nieuwe dienst een formeel voorstel nodig 
is van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter, wat pas 
mogelijk is als hij of zij zijn of haar 
werkzaamheden is begonnen en waaraan 
de Raad pas zijn goedkeuring kan 
hechten na de goedkeuring door de 
Commissie en het advies van het 
Europees Parlement; is van plan in 
verband met de oprichting van de EEAS, 
zijn bevoegdheden op het terrein van de 
begroting ten volle te benutten;

56. beklemtoont dat de EDEO een cruciale 
rol kan spelen in de ondersteuning van de 
werkzaamheden van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter en een 
vitaal aandeel kan hebben in het welslagen 
van de nieuwe geïntegreerde aanpak van 
het externe optreden van de Unie; is 
evenwel bezorgd over het feit dat er, 
Verdragsmatig gezien, weinig met 
zekerheid te zeggen is over de taak en de 
personele samenstelling van deze dienst; 
roept de te benoemen Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter op deze 
externe dienst niet te gebruiken als een 
substituut voor de nationale ambassades 
in derde landen; is van plan in verband 
met de oprichting van de EDEO, zijn 
bevoegdheden op het terrein van de 
begroting ten volle te benutten;

Or. nl

Amendement 55
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57
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Ontwerpresolutie Amendement

57. beklemtoont dat de taken van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter een 
omvangrijk terrein bestrijken wat 
uitgebreide coördinatie vergt met de andere 
instellingen, maar vooral met de voorzitter 
van de Commissie, aan wie hij of zij 
politieke verantwoording verschuldigd is 
op de terreinen van het externe beleid die 
binnen de opdracht van de Commissie 
vallen, met het roterende voorzitterschap
van de Raad en met de voorzitter van de 
Europese Raad;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 56
Costas Botopoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. beklemtoont dat het bereiken van de 
doelstellingen die ten grondslag liggen aan 
de instelling van de post van Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter in hoge 
mate zal afhangen van het politieke 
vertrouwen tussen de voorzitter van de 
Commissie en de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter en van 
het vermogen van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter tot 
vruchtbare samenwerking met de voorzitter
van de Europese Raad, het roterende 
voorzitterschap van de Raad en met de 
andere commissarissen, die onder zijn of 
haar coördinatie belast zijn met de 
uitoefening van specifieke taken op het 
gebied van het externe optreden van de 
Unie;

58. beklemtoont dat het bereiken van de 
doelstellingen die ten grondslag liggen aan 
de instelling van de post van Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter in hoge 
mate zal afhangen van het politieke 
vertrouwen tussen de voorzitter van de 
Commissie en de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter en van 
het vermogen van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter tot 
vruchtbare samenwerking met de voorzitter
van de Europese Raad, het roterende 
voorzitterschap van de Raad en met de 
andere commissarissen, die onder zijn of 
haar coördinatie belast zijn met de 
uitoefening van specifieke taken op het 
gebied van het externe optreden van de 
Unie; dringt er daarom op aan dat bij de 
keuze van de persoon voor de functie van 
voorzitter van de Commissie en voor die 
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van Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter in het 
bijzonder rekening wordt gehouden met 
het criterium van hun vermogen tot 
samenwerking en tot het opbouwen van 
een persoonlijk en politiek onderling 
vertrouwen;

Or. el

Amendement 57
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. dringt er bij de Commissie en de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter op aan 
intensief gebruik te maken van de 
mogelijkheid gemeenschappelijke 
initiatieven voor te leggen op het terrein 
van de buitenlandse betrekkingen, ter 
versterking van de samenhang van de 
diverse activiteiten van de Unie in de 
externe sfeer en vergroting van de kans dat 
deze initiatieven, voor wat betreft het 
GBVB worden overgenomen door de 
Raad;

59. dringt er bij de Commissie en de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter op aan 
gebruik te maken van de mogelijkheid 
gemeenschappelijke initiatieven voor te 
leggen op het terrein van de buitenlandse 
betrekkingen, ter versterking van de 
samenhang van de diverse activiteiten van 
de Unie in de externe sfeer en vergroting 
van de kans dat deze initiatieven, voor wat 
betreft het GBVB worden overgenomen 
door de Raad; wijst in dit verband op de 
noodzaak van een parlementaire controle 
op het buitenlands en veiligheidsbeleid;

Or. de

Amendement 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter dient de 

– de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter dient, 



AM\769560NL.doc 35/38 PE420.191v01-00

NL

benoeming voor te stellen van bijzondere 
vertegenwoordigers met een helder 
mandaat dat overeenkomstig artikel 33 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
is vastgesteld, om hem of haar bij te staan 
op specifieke terreinen van zijn of haar 
bevoegdheden in GBVB-aangelegenheden 
(deze bijzondere vertegenwoordigers die 
door de Raad worden benoemd, dienen 
door het Europees Parlement te worden 
gehoord en het Europees Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden van hun 
werkzaamheden);

rekening houdend met een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen, de benoeming voor te stellen van 
bijzondere vertegenwoordigers met een 
helder mandaat dat overeenkomstig artikel 
33 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie is vastgesteld, om hem of 
haar bij te staan op specifieke terreinen van 
zijn of haar bevoegdheden in GBVB-
aangelegenheden (deze bijzondere 
vertegenwoordigers die door de Raad 
worden benoemd, dienen door het 
Europees Parlement te worden gehoord en 
het Europees Parlement regelmatig op de 
hoogte te houden van hun 
werkzaamheden);

Or. en

Amendement 59
Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter dient de 
benoeming voor te stellen van bijzondere 
vertegenwoordigers met een helder 
mandaat dat overeenkomstig artikel 33 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
is vastgesteld, om hem of haar bij te staan 
op specifieke terreinen van zijn of haar 
bevoegdheden in GBVB-aangelegenheden 
(deze bijzondere vertegenwoordigers die 
door de Raad worden benoemd, dienen 
door het Europees Parlement te worden 
gehoord en het Europees Parlement 
regelmatig op de hoogte te houden van hun 
werkzaamheden);

– de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter dient, 
rekening houdend met een gelijke 
vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen, de benoeming voor te stellen van 
bijzondere vertegenwoordigers met een 
helder mandaat dat overeenkomstig artikel 
33 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie is vastgesteld, om hem of 
haar bij te staan op specifieke terreinen van 
zijn of haar bevoegdheden in GBVB-
aangelegenheden (deze bijzondere 
vertegenwoordigers die door de Raad 
worden benoemd, dienen door het 
Europees Parlement te worden gehoord en 
het Europees Parlement regelmatig op de 
hoogte te houden van hun 
werkzaamheden);
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Or. en

Amendement 60
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– wanneer hij of zij verhinderd is deel te 
nemen aan internationale bijeenkomsten of 
manifestaties op ministerieel niveau op het
terrein van het GBVB, dient hij of zij op 
zijn of haar verzoek te worden vervangen 
door de minister van Buitenlandse Zaken 
van de lidstaat die op dat tijdstip het 
voorzitterschap bekleedt of door een 
bijzondere vertegenwoordiger indien de 
bijeenkomst of manifestatie kwesties 
betreft die binnen de reikwijdte van zijn of 
haar mandaat vallen;

– wanneer hij of zij verhinderd is deel te 
nemen aan internationale bijeenkomsten of 
manifestaties op ministerieel niveau op het 
terrein van het GBVB, dient hij of zij op 
zijn of haar verzoek te worden vervangen 
door de minister van Buitenlandse Zaken 
van de lidstaat die op dat tijdstip het 
voorzitterschap bekleedt, door een andere 
commissaris of door een bijzondere 
vertegenwoordiger indien de bijeenkomst 
of manifestatie kwesties betreft die binnen 
de reikwijdte van zijn of haar mandaat 
vallen;

Or. en

Amendement 61
Bastiaan Belder

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

61 bis. constateert dat de zojuist genoemde 
richtsnoeren van dienst kunnen zijn bij de 
taakverdeling tussen de voorzitter van de 
Europese Raad, de voorzitter van de 
Commissie en de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter; 
herhaalt nogmaals dat de dubbelfunctie 
van de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter het 
risico met zich brengt dat deze 
functionaris vooral als onderhandelaar 



AM\769560NL.doc 37/38 PE420.191v01-00

NL

zijn werk zal doen, maar op beleidsmatig 
niveau een secundaire rol zal spelen ten 
opzichte van de voorzitter van de 
Europese Raad en de voorzitter van de 
Commissie; is bezorgd dat de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter in 
versterkte mate tegen identieke problemen 
zal aanlopen als de huidige Hoge 
Vertegenwoordiger; merkt op dat de 
Europese Unie er opnieuw voor gekozen 
heeft het ontbreken van een echt 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid te verhullen met het 
creëren van nieuwe posten;

Or. nl

Amendement 62
Richard Corbett

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. is van mening dat het in bepaalde 
specifieke situaties denkbaar is dat de 
voorzitter van de Raad, met name de
voorzitter van de Raad Algemene Zaken 
(met name de eerste minister van de 
lidstaat die het voorzitterschap bekleedt), 
maar ook de voorzitter van een specifieke, 
sectoriële Raadsconfiguratie optreedt als 
externe vertegenwoordiging van de Unie, 
met goedvinden van de voorzitter van de 
Europese Raad en de Hoge 
Vertegenwoordiger/vicevoorzitter;

62. is van mening dat het niet langer 
wenselijk is dat de voorzitter van de Raad 
Algemene Zaken (met name de eerste 
minister van de lidstaat die het 
voorzitterschap bekleedt) of de voorzitter 
van een specifieke, sectoriële
Raadsconfiguratie optreedt als externe 
vertegenwoordiging van de Unie;

Or. en
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Amendement 63
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 63

Ontwerpresolutie Amendement

63. beklemtoont het belang van coördinatie 
en samenwerking tussen de diverse partijen 
die verantwoordelijk zijn voor deze 
verschillende taken van externe 
vertegenwoordiging van de Unie, zodat de 
coherentie en de zichtbaarheid van de Unie 
op extern gebied, gewaarborgd zijn;

63. beklemtoont het belang van coördinatie 
en samenwerking tussen de diverse partijen 
die verantwoordelijk zijn voor deze 
verschillende taken van externe 
vertegenwoordiging van de Unie, zodat 
bevoegdheidsconflicten worden vermeden 
en de coherentie en de zichtbaarheid van 
de Unie op extern gebied gewaarborgd 
zijn;

Or. de


	769560nl.doc

