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Amendamentul  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât proiectul de amendamente 

dă membrilor Comisiei posibilitatea de a 

candida la alegerile europene fără a trebui 

să demisioneze; 

E. întrucât proiectele de amendamente 

ar trebui să garanteze că membrii 

Comisiei care candidează la alegerile 

europene trebuie să demisioneze sau să își 

ia concediu fără plată; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. reamintește că Președintele 

Comisiei va fi ales de Parlamentul 

European, la propunerea Consiliului 

European, luându-se în considerare 

rezultatele alegerilor europene și după 

consultări adecvate, precum și că, prin 

urmare, așa cum a fost cazul în 2014, 

partidele politice europene trebuie să 

prezinte candidați cap de listă 

(„Spitzenkandidaten”), pentru a oferi 

cetățenilor europeni posibilitatea de a 

alege Președintele Comisiei în cadrul 

alegerilor pentru Parlamentul European; 

1. reamintește că Președintele 

Comisiei va fi ales de Parlamentul 

European, la propunerea Consiliului 

European, luându-se în considerare 

rezultatele alegerilor europene, 

competențele candidaților și sprijinul pe 

care aceștia l-au primit în cadrul tuturor 

statelor membre; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază că, dacă nu aderă la 

procesul capetelor de listă, Consiliul 

European riscă și să prezinte 

Parlamentului European spre aprobare 

un candidat la funcția de Președinte al 

Comisiei care nu are o majoritate 

parlamentară suficientă; 

3. subliniază că, pentru a se asigura 

legitimitatea, președintele Comisiei 

trebuie să beneficieze de un sprijin larg 

din partea guvernelor tuturor statele 

membre, în plus față de majoritatea 

absolută necesară în Parlamentul 

European; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 
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Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. atrage atenția asupra faptului că 

Parlamentul European este gata să 

respingă orice candidat, în procedura de 

investitură a Președintelui Comisiei, care 

nu a fost desemnat cap de listă în 

perioada premergătoare alegerilor 

europene; 

eliminat 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Amendamentul  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. consideră că procesul capetelor de 

listă este, de asemenea, o contribuție la 

transparență, întrucât candidații la funcția 

de Președinte al Comisiei sunt făcuți 

cunoscuți înainte de alegerile europene, 

mai degrabă decât după acestea, cum era 

cazul înainte; 

5. consideră că procesul capetelor de 

listă ar putea să contribuie la transparență 

dacă alegerea Președintelui Comisiei în 

cadrul Parlamentului European s-ar face 

prin vot prin apel nominal; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 
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Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază că acest proces 

stimulează conștiința politică a cetățenilor 

europeni în perioada premergătoare 

alegerilor europene și consolidează 

legitimitatea politică atât a Parlamentului, 

cât și a Comisiei, prin asigurarea unei 

legături mai directe între alegerile lor 

respective și opțiunile electoratului; 

recunoaște, prin urmare, valoarea 

adăugată importantă a principiului 

capului de listă pentru consolidarea 

caracterului politic al Comisiei Europene; 

6. subliniază că acest proces 

intenționează să stimuleze conștiința 

politică a cetățenilor europeni în perioada 

premergătoare alegerilor europene, dar nu 

reușește să își atingă obiectivul, dat fiind 

că majoritatea partidelor politice 

europene și a candidaților nu sunt deloc 

cunoscuți de către cetățeni, slăbind 

legitimitatea politică atât a Parlamentului, 

cât și a Comisiei; 

Or. en 
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Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că legitimitatea politică a 

Comisiei ar fi consolidată în continuare, 

dacă mai mulți deputații aleși în 

Parlamentul European ar fi desemnați ca 

membri ai Comisiei; 

7. consideră că legitimitatea politică a 

Comisiei ar fi consolidată în continuare 

dacă mai mulți membri ai Comisiei ar fi 

persoane de cea mai înaltă competență, 

care pot demonstra o activitate intensă în 

cadrul guvernelor sau parlamentelor 

statelor membre sau la nivel european; 

Or. en 
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Amendamentul  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 
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Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reamintește că, în perioada 

premergătoare alegerilor europene din 

2014, toate partidele politice europene 

majore și-au însușit procesul capetelor de 

listă și și-au indicat candidatul pentru 

funcția de Președinte al Comisiei, iar între 

candidați a avut loc o dezbatere publică, 

introducând o practică politică și 

constituțională care reflectă echilibrul 

interinstituțional prevăzut în tratate; 

8. reamintește că, în perioada 

premergătoare alegerilor europene din 

2014, mai multe partide politice europene 

și-au însușit procesul capetelor de listă și 

și-au indicat candidatul pentru funcția de 

Președinte al Comisiei, iar între candidați a 

avut loc o dezbatere publică, introducând o 

practică politică și constituțională care 

reflectă echilibrul interinstituțional 

prevăzut în tratate; 

Or. en 
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Kazimierz Michał Ujazdowski 
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Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în 2014, procesul 

capetelor de listă s-a dovedit a fi un 

succes, și subliniază faptul că alegerile 

europene din 2019 vor reprezenta o ocazie 

de a consolida utilizarea acestei practici; 

9. consideră că, în 2014, procesul 

capetelor de listă nu a reușit să trezească 

interesul cetățenilor și avertizează că 

aceeași situație se va produce în cadrul 

alegerilor europene din 2019; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/10 

Amendamentul  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

2017/2233(ACI) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. aprobă amendamentele la Acordul-

cadru privind relațiile dintre Parlamentul 

European și Comisia Europeană, anexate 

prezentei decizii; 

15. respinge amendamentele la 

Acordul-cadru privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Comisia 

Europeană, anexate prezentei decizii; 

Or. en 

 


