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Esteban González Pons 

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. mener, at udkastet til ændringer er i 

overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, 

og artikel 17, stk. 1, i TEU, og hilser 

ændringerne velkommen som en 

forbedring, der konsoliderer den 

demokratiske proces for valget af 

formanden for Kommissionen; 

11. mener, at udkastet til ændringer 

giver anledning til nogle alvorlige 

betænkeligheder vedrørende 

foreneligheden med princippet om 

uafhængighed, der er fastsat i artikel 17, 

stk. 3, i TEU og artikel 245 i TEUF, og vil 

kunne føre til et åbenlyst problem i form 

af interessekonflikter, da de giver 

kommissærer mulighed for at stille op til 

valg til Europa-Parlamentet, uden at det 

indebærer suspension (valgorlov uden 

løn) af deres aktiviteter som medlemmer 

af Kommissionen; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 11a. påpeger, at kravet om valgorlov 

uden løn i tilfælde af en kommissærs 

deltagelse som kandidat ved valg til 

Europa-Parlamentet er en 

forholdsmæssig foranstaltning, der vil 

kunne sikre lighed og balance mellem 

kandidaterne og uafhængighed for og 

offentlighedens tillid til Kommissionen 

som helhed, og at det pågældende krav – 

ifølge ajourføringen af Europa-

Parlamentets studie med titlen “The Code 

of Conduct for Commissioners – 

improving effectiveness and efficiency" – 

kan anses for at være et eksempel på 

bedste praksis, som kan udvides til at 

omfatte lignende stillinger i andre EU-

institutioner; 

Or. en 
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Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. godkender ændringerne af 

rammeaftalen om forbindelserne mellem 

Europa-Parlamentet og Europa-

Kommissionen i bilaget til denne afgørelse; 

15. mener, at godkendelsen af 

ændringerne af rammeaftalen om 

forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 

og Europa-Kommissionen i bilaget til 

denne afgørelse bør betinges af, at de 

nødvendige garantier genindføres til 

fastholdelse af princippet om 

kommissærernes uafhængighed gennem 

det obligatoriske krav om valgorlov uden 

løn i tilfælde af en kommissærs deltagelse 

i valg til Europa-Parlamentet; 

Or. en 

 

 


