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31.1.2018 A8-0006/11 

Pozměňovací návrh  11 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. domnívá se, že návrhy změn jsou v 

souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 17 odst. 7 

SEU, a vítá je jako zlepšení, které 

upevňuje demokratický proces volby 

předsedy Komise; 

11. domnívá se, že návrhy změn 

vzbuzují podstatné obavy ohledně jejich 

slučitelnosti se zásadou nezávislosti 

stanovenou v čl. 17 odst. 3 SEU a článku 

245 SFEU a mohou vyvolat zřejmý 

problém střetu zájmů, pokud komisařům 

umožní kandidovat v evropských volbách, 

aniž by během předvolební kampaně 

přerušili (formou neplacené volební 

dovolené) svou činnost ve funkci členů 
Komise; 

Or. en 



 

AM\1144830CS.docx  PE614.377v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

31.1.2018 A8-0006/12 

Pozměňovací návrh  12 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. poukazuje na to, že zapojí-li se 

komisař jako kandidát do voleb do 

Evropského parlamentu, je požadavek na 

neplacenou volební dovolenou 

přiměřeným opatřením k zaručení 

spravedlnosti a rovnováhy mezi kandidáty 

a zajištění nezávislosti celé Komise, jakož i 

důvěry veřejnosti v Komisi jako celek a že 

– podle aktualizace studie Evropského 

parlamentu s názvem „Kodex chování 

komisařů – zlepšení účelnosti a účinnosti“ 

– lze uvedený požadavek považovat za 

osvědčený postup, který by bylo možné 

rozšířit tak, aby pokrýval podobné funkce 

v jiných orgánech a institucích Unie; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/13 

Pozměňovací návrh  13 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, 

Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. domnívá se, že schválení změn 

rámcové dohody o vztazích mezi 

Evropským parlamentem a Evropskou 

komisí, které jsou uvedeny v příloze k 

tomuto rozhodnutí, by mělo být podmíněno 

znovuzavedením nezbytných záruk za 

účelem dodržení zásady nezávislosti 

komisařů, a to prostřednictvím požadavku 

na povinnou neplacenou volební 

dovolenou v případě, že se komisař 

účastní voleb do Evropského parlamentu; 

Or. en 

 

 


