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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

31.1.2018 A8-0006/11 

Módosítás  11 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. úgy véli, hogy a módosítástervezet 

megfelel az EUSZ 10. cikkének (1) 

bekezdésében és 17. cikkének (7) 

bekezdésében foglaltaknak, és üdvözli a 

tervezetet, amely előrelépést jelent a 

Bizottság elnökének megválasztását 

szolgáló demokratikus folyamat 

megszilárdításában; 

11. úgy véli, hogy a módosítástervezet 

súlyos aggályokat vet fel az EUSZ 17. 

cikkének (3) bekezdésében és az EUMSZ 

245. cikkében foglalt függetlenségi elvvel 

való összeegyeztethetőségét illetően, és 

egyértelmű összeférhetetlenségi 

problémákkal járhat együtt, mivel anélkül 

teszi lehetővé, hogy a biztosok 

indulhassanak az európai választásokon, 

hogy rendelkezne a Bizottság tagjaként 

végzett tevékenységeik választási kampány 

alatti felfüggesztéséről (fizetés nélküli 

választási szabadság). 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/12 

Módosítás  12 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 11a. rámutat, hogy a fizetés nélküli 

választási szabadság előírása abban az 

esetben, ha valamely biztos jelöltként részt 

vesz az európai parlamenti választásokon, 

arányos intézkedés, amely garantálja a 

jelöltek közötti egyenlőséget és egyensúlyt, 

és biztosítja a Bizottság egészének 

függetlenségét és a Bizottságba vetett 

közbizalmat, továbbá hogy  – az Európai 

Parlament„A biztosok magatartási 

kódexe: a hatékonyság és eredményesség 

javítása” című aktualizált tanulmánya 

szerint – ez az előírás olyan bevett 

gyakorlatot képező megközelítésnek 

tekinthető, amely kiterjeszthető más uniós 

intézmények hasonló pozícióira is; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/13 

Módosítás  13 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. jóváhagyja az Európai Parlament és 

az Európai Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodás e 

határozat mellékletét képező módosításait; 

15. úgy véli, hogy az Európai 

Parlament és az Európai Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodás e 

határozat mellékletét képező 

módosításainak jóváhagyását attól kell 

függővé tenni, hogy bevezetik-e azokat a 

szükséges biztosítékokat, amelyek 

valamely biztos európai parlamenti 

választásokon való részvétele esetében a 

fizetés nélküli választási szabadságra 

vonatkozó kötelező előírás révén megőrzik 

a biztosok függetlenségének elvét; 

Or. en 

 

 


