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1.2.2018 A8-0006/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže návrhy zmien umožňujú 

členom Komisie kandidovať vo voľbách 

do Európskeho parlamentu bez toho, aby 

museli odstúpiť; 

E. keďže návrhy zmien by mali 

zabezpečiť, aby členovia Komisie 

kandidujúci vo voľbách do Európskeho 

parlamentu boli povinní odstúpiť alebo 

vziať si neplatené voľno; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

1.2.2018 A8-0006/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že predseda Komisie 

bude volený Európskym parlamentom na 

základe návrhu Európskej rady 

s prihliadnutím na výsledok volieb do 

Európskeho parlamentu a po príslušných 

konzultáciách a že preto – rovnako ako 

v roku 2014 – európske politické strany 

navrhnú hlavných kandidátov, aby dali 

európskym občanom možnosť rozhodnúť 

vo voľbách do Európskeho parlamentu, 

kto by mal byť zvolený za predsedu 

Komisie; 

1. pripomína, že predseda Komisie 

bude volený Európskym parlamentom na 

základe návrhu Európskej rady 

s prihliadnutím na výsledok volieb do 

Európskeho parlamentu, kompetentnosť 

kandidátov a podporu, ktorú získali v 

jednotlivých členských štátoch; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že ak Európska rada 

nezohľadní postup navrhovania hlavných 

kandidátov, bude tak riskovať, že 

kandidát na predsedu Komisie, ktorého 

predloží Parlamentu na schválenie, 

nezíska dostatočnú parlamentnú väčšinu; 

3. zdôrazňuje, že v záujme zaistenia 

legitímnosti predseda Komisie okrem 

absolútnej väčšiny požadovanej v 

Európskom parlamente žiada aj vysokú 

mieru podpory vlád členských štátov; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. upozorňuje, že Európsky 

parlament odmietne každého kandidáta v 

procese uvádzania do úradu predsedu 

Komisie, ktorý pred voľbami do 

Európskeho parlamentu nebol 

vymenovaný za hlavného kandidáta; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že postup 

navrhovania hlavných kandidátov tiež 

prispieva k transparentnosti, pretože 

kandidáti na predsedu Komisie sú známi 

už pred voľbami do Európskeho 

parlamentu, a nie až po nich, ako to bolo 

predtým; 

5. domnieva sa, že postupom 

navrhovania hlavných kandidátov by sa 

mohlo prispieť k transparentnosti, ak by sa 

voľba predsedu Komisie v Európskom 

parlamente uskutočnila prostredníctvom 

hlasovania podľa mien; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

1.2.2018 A8-0006/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. poukazuje na to, že postup 

navrhovania hlavných kandidátov 

podporuje politickú informovanosť 

európskych občanov pred voľbami do 

Európskeho parlamentu a posilňuje 

politickú legitimitu Parlamentu a Komisie 

tým, že ich príslušné voľby sú priamejšie 

prepojené s voľbou voličov; uznáva preto, 

že zásada navrhovania hlavných 

kandidátov má významnú pridanú 

hodnotu z hľadiska posilňovania 

politickej povahy Komisie; 

6. poukazuje na to, že v rámci 

postupu navrhovania hlavných kandidátov 

sa vyvíja snaha podporiť politickú 

informovanosť európskych občanov pred 

voľbami do Európskeho parlamentu, ktorá 

je však márna, keďže väčšina kandidátov 

a európskych politických stranám je pre 

občanov úplne neznáma, čím sa oslabuje 

politická legitimita Parlamentu a 
Komisie; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zastáva názor, že politická 

legitimita Komisie by sa väčšmi posilnila, 

ak by za členov Komisie bolo 

vymenovaných viac zvolených poslancov 

Európskeho parlamentu; 

7. zastáva názor, že politická 

legitimita Komisie by sa väčšmi posilnila, 

ak by členmi Komisie boli osoby s 

najvyššími právomocami a bohatou a 

preukázanou skúsenosťou v parlamentnej 

službe alebo službe verejnej správy v 

členských štátoch alebo na európskej 

úrovni; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. pripomína, že pred voľbami do 

Európskeho parlamentu v roku 2014 všetky 

hlavné  európske politické strany prijali 

postup navrhovania hlavných kandidátov a 

označili svojho kandidáta na predsedu 

Komisie a že medzi kandidátmi prebehli 

verejné diskusie, čím zaviedli ústavnú a 

politickú prax, ktorá zohľadňuje 

medziinštitucionálnu rovnováhu stanovenú 

v zmluvách; 

8. pripomína, že pred voľbami do 

Európskeho parlamentu v roku 2014 

viaceré hlavné európske politické strany 

prijali postup navrhovania hlavných 

kandidátov a označili svojho kandidáta na 

predsedu Komisie a že medzi kandidátmi 

prebehli verejné diskusie, čím zaviedli 

ústavnú a politickú prax, ktorá zohľadňuje 

medziinštitucionálnu rovnováhu stanovenú 

v zmluvách; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. domnieva sa, že postup 

navrhovania hlavných kandidátov sa 

ukázal byť úspešným a že voľby do 

Európskeho parlamentu v roku 2019 budú 

príležitosťou na upevnenie uplatňovania 

tohto postupu; 

9. domnieva sa, že v roku 2014 sa v 

rámci postupu navrhovania hlavných 

kandidátov nepodarilo nadviazať spojenie 

s občanmi a varuje, že rovnaká situácia 

nastane vo voľbách do Európskeho 

parlamentu v roku 2019; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. schvaľuje zmeny Rámcovej 

dohody o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou 

uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu; 

15. zamieta zmeny Rámcovej dohody o 

vzťahoch medzi Európskym parlamentom 

a Európskou komisiou uvedené v prílohe k 

tomuto rozhodnutiu; 

Or. en 

 


