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Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker osnutek dopolnitev omogoča, 

da člani Komisije kandidirajo na evropskih 

volitvah, ne da bi morali odstopiti; 

E. ker bi moral osnutek dopolnitev 

zagotoviti, da morajo člani Komisije, ki 

kandidirajo na evropskih volitvah, odstopiti 

ali vzeti neplačan dopust; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. opozarja, da bo predsednika 

Komisije izvolil Evropski parlament na 

predlog Evropskega sveta in po ustreznih 

posvetovanjih, pri čemer se bodo 

upoštevali izidi evropskih volitev, in da 

bodo evropske politične stranke tako kot 

leta 2014 izbrale vodilne kandidate, da bi 

evropskim državljanom dali možnost 

izbire predsednika Komisije na evropskih 

volitvah; 

1. opozarja, da bo predsednika 

Komisije izvolil Evropski parlament na 

predlog Evropskega sveta in po ustreznih 

posvetovanjih, pri čemer se bodo 

upoštevali izidi evropskih volitev, 

kompetence kandidatov in podpora, ki jo 

bodo prejeli v državah članicah; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da Evropski svet tvega, če 

ne bo upošteval postopka z vodilnimi 

kandidati, da bi Parlamentu predlagal v 

odobritev kandidata za predsednika 

Komisije, ki ne bi imel dovolj velike 

parlamentarne podpore; 

3. poudarja, da mora imeti predsednik 

Komisije poleg absolutne večine, potrebne 

v Evropskem parlamentu, široko podporo 

vlad v državah članicah, da bi se mu 

zagotovila legitimnost; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. opozarja, da je Evropski parlament 

pripravljen zavrniti vsakega kandidata v 

postopku imenovanja predsednika 

Komisije, ki v obdobju pred evropskimi 

volitvami ni bil imenovan za vodilnega 

kandidata; 

črtano 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. meni, da postopek z vodilnimi 

kandidati tudi prispeva k preglednosti, ker 

so kandidati za predsednika Komisije 

znani že pred evropskimi volitvami, 

namesto po njih, kot je bilo doslej; 

5. meni, da bi lahko postopek z 

vodilnimi kandidati prispeval k 

preglednosti, če bi volitve predsednika 

Komisije v Evropskem parlamentu 

potekale s poimenskim glasovanjem; 

Or. en 
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Odstavek 6 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da postopek z vodilnimi 

kandidati spodbuja politično ozaveščenost 

evropskih državljanov pred evropskimi 

volitvami in krepi politično legitimnost 

Parlamenta in Komisije z bolj neposredno 

povezavo med volitvami v oba organa in 

izbiro volivcev; zato priznava pomembno 

dodano vrednost načela vodilnih 

kandidatov pri cilju krepitve politične 

narave Komisije; 

6. poudarja, da postopek z vodilnimi 

kandidati skuša spodbujati politično 

ozaveščenost evropskih državljanov pred 

evropskimi volitvami, vendar neuspešno, 

saj je večina kandidatov in evropskih 

političnih strank državljanom popolnoma 

neznana, kar slabi politično legitimnost 

Parlamenta in Komisije; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi politično legitimnost 

Komisije še dodatno okrepili, če bo več 

izvoljenih poslancev Evropskega 

parlamenta imenovanih za člane 

Komisije; 

7. meni, da bi politično legitimnost 

Komisije še dodatno okrepili, če bi bili 

člani Komisije osebe z najvišjimi 

kompetencami ter obsežnimi in 

dokazljivimi izkušnjami v vladni ali 

parlamentarni službi v državah članicah 

ali na evropski ravni; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. opozarja, da so v času pred 

evropskimi volitvami leta 2014 vse glavne 

evropske politične stranke sprejele 
postopek z vodilnimi kandidati in navedle 

svojega kandidata za predsednika Komisije 

in da so med kandidati potekale javne 

razprave, ki so udejanile ustavno in 

politično prakso, ki odraža 

medinstitucionalno ravnovesje iz Pogodb; 

8. opozarja, da je v času pred 

evropskimi volitvami leta 2014 več 

evropskih političnih strank sprejelo 
postopek z vodilnimi kandidati in navedlo 

svojega kandidata za predsednika Komisije 

in da so med kandidati potekale javne 

razprave, ki so udejanile ustavno in 

politično prakso, ki odraža 

medinstitucionalno ravnovesje iz Pogodb; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da se je postopek z vodilnimi 

kandidati leta 2014 izkazal za uspešnega in 

poudarja, da bodo volitve v Evropski 

parlament leta 2019 priložnost za utrditev 

uporabe te prakse; 

9. meni, da postopek z vodilnimi 

kandidati leta 2014 ni vzpostavil povezave 

z državljani in opozarja, da se bo enako 

zgodilo na volitvah v Evropski parlament 

leta 2019; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. odobri dopolnitev okvirnega 

sporazuma o odnosih med Evropskim 

parlamentom in Evropsko komisijo, ki je 

priložen temu sklepu, 

15. zavrne dopolnitev okvirnega 

sporazuma o odnosih med Evropskim 

parlamentom in Evropsko komisijo, ki je 

priložen temu sklepu; 

Or. en 

 


