
 

AM\1144835CS.docx  PE614.377v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

1.2.2018 A8-0006/1 

Pozměňovací návrh  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že navrhované 

změny umožní členům Komise kandidovat 

v evropských volbách, aniž by se museli 

vzdát své funkce; 

E. vzhledem k tomu, že navrhované 

změny by měly zajistit, aby se členové 

Komise kandidující v evropských volbách 

museli vzdát své funkce nebo si vzít 

neplacenou dovolenou; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/2 

Pozměňovací návrh  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že předsedu Komise 

zvolí Evropský parlament na základě 

návrhu Evropské rady s přihlédnutím k 

výsledkům evropských voleb a po 

patřičných konzultacích, a že proto stejně 

jako v roce 2014 musí evropské politické 

strany navrhnout vedoucí kandidáty, aby 

měli evropští občané na výběr, koho zvolit 

předsedou Komise v evropských volbách; 

1. připomíná, že předsedu Komise 

zvolí Evropský parlament na základě 

návrhu Evropské rady s přihlédnutím k 

výsledkům evropských voleb, znalostem 

kandidátů a podpoře, kterou získali v 

různých členských státech; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/3 

Pozměňovací návrh  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že nepřijetím postupu 

jmenování vedoucích kandidátů by 

Evropská rada rovněž riskovala, že 

Evropskému parlamentu navrhne ke 

schválení kandidáta na předsedu Komise, 

který nebude mít dostatečnou parlamentní 

většinu; 

3. zdůrazňuje, že pro zajištění 

legitimity vyžaduje funkce předsedy 

Komise kromě absolutní většiny 

požadované v Evropském parlamentu 

širokou úroveň podpory od vlád různých 

členských států; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/4 

Pozměňovací návrh  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. upozorňuje proto, že Evropský 

parlament zamítne v rámci procedury 

uvedení do úřadu předsedy Komise 

každého kandidáta, který nebyl 

nominován jako vedoucí kandidát před 

evropskými volbami; 

vypouští se 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Pozměňovací návrh  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že postup jmenování 

vedoucích kandidátů přispívá rovněž k 

transparentnosti, neboť kandidáti na 

předsedu Komise jsou oznámeni před 

evropskými volbami, a nikoli po nich jako 

dříve; 

5. domnívá se, že postup jmenování 

vedoucích kandidátů by mohl přispět k 

transparentnosti, pokud by byly volby 

předsedy Komise v Evropském 

parlamentu provedeny ve formě 

jmenovitého hlasování; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/6 

Pozměňovací návrh  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že postup jmenování 

vedoucích kandidátů zvyšuje politickou 

uvědomělost evropských občanů před 

evropskými volbami a posiluje politickou 

legitimitu Parlamentu a Komise, protože 

volby do obou orgánů těsněji spojuje s 

vlastní volbou voličů; uznává proto 

významný přínos zásady jmenování 

vedoucích kandidátů za účelem výraznější 

politizace Komise; 

6. zdůrazňuje, že postup jmenování 

vedoucích kandidátů se pokouší zvýšit 

politickou uvědomělost evropských občanů 

před evropskými volbami, ale že se mu to 

nedaří vzhledem k tomu, že většina 

kandidátů a evropských politických stran 

je občanům zcela neznámá, což oslabuje 

politickou legitimitu Parlamentu a 
Komise; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/7 

Pozměňovací návrh  7 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je toho názoru, že politická 

legitimita Komise by se dále posílila, 

pokud by bylo více zvolených poslanců 

Evropského parlamentu nominováno na 

členy Komise; 

7. je toho názoru, že politická 

legitimita Komise by se dále posílila, 

pokud by členy Komise byli lidé s 

vynikajícími znalostmi, s jasnými a 

prokazatelnými výsledky v parlamentní 

nebo vládní službě v členských státech 

nebo na evropské úrovni; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/8 

Pozměňovací návrh  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. připomíná, že před evropskými 

volbami v roce 2014 všechny hlavní 

evropské politické strany přijaly postup 

jmenování vedoucích kandidátů a 

jmenovaly svého kandidáta na předsedu 

Komise a že se rovněž konaly veřejné 

diskuse za účasti kandidátů, čímž bylo 

dosaženo ústavního a politického postupu, 

který odráží interinstitucionální rovnováhu, 

jak je stanoveno ve Smlouvách; 

8. připomíná, že před evropskými 

volbami v roce 2014 některé evropské 

politické strany přijaly postup jmenování 

vedoucích kandidátů a jmenovaly svého 

kandidáta na předsedu Komise a že se 

rovněž konaly veřejné diskuse za účasti 

kandidátů, čímž bylo dosaženo ústavního a 

politického postupu, který odráží 

interinstitucionální rovnováhu, jak je 

stanoveno ve Smlouvách; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/9 

Pozměňovací návrh  9 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že postup jmenování 

vedoucích kandidátů v roce 2014 se 

osvědčil, a zdůrazňuje, že evropské volby v 

roce 2019 budou příležitostí k upevnění 

tohoto postupu;  

9. domnívá se, že postup jmenování 

vedoucích kandidátů v roce 2014 nevedl k 

navázání spojení s občany, a varuje, že 

stejná situace nastane při evropských 

volbách v roce 2019 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/10 

Pozměňovací návrh  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

N8-0065/2017 – C8-0366/2017 – 2017/2233(ACI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. schvaluje změny rámcové dohody 

o vztazích mezi Evropským parlamentem a 

Evropskou komisí, které jsou uvedeny v 

příloze k tomuto rozhodnutí; 

15. odmítá změny rámcové dohody o 

vztazích mezi Evropským parlamentem a 

Evropskou komisí, které jsou uvedeny v 

příloze k tomuto rozhodnutí; 

Or. en 

 

 


