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31.1.2018 A8-0006/11 

Amendement  11 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is van oordeel dat de 

wijzigingsvoorstellen stroken met 

artikel 10, lid 1, en artikel 17, lid 7, VEU, 

en juicht deze toe als een verbetering 

waarmee het democratische proces voor 
de verkiezing van de voorzitter van de 

Commissie wordt geconsolideerd; 

11. is van oordeel dat de 

wijzigingsvoorstellen cruciale zorgen doen 

ontstaan over de vraag of zij verenigbaar 

zijn met het beginsel van de 

onafhankelijkheid, zoals bedoeld in 

artikel 17, lid 3, VEU en artikel 245 

VWEU, en kunnen leiden tot een duidelijk 

probleem van belangenconflict, aangezien 

commissarissen aan de Europese 

verkiezingen kunnen deelnemen zonder 

dat zij tijdens de verkiezingscampagne 

hun werkzaamheden als lid van de 

Commissie moeten onderbreken 

(onbetaald verkiezingsverlof); 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/12 

Amendement  12 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. wijst erop dat verplicht onbetaald 

verkiezingsverlof voor een commissaris 

die als kandidaat aan verkiezingen voor 

het Europees Parlement deelneemt, een 

evenredige maatregel is om billijkheid en 

evenwicht tussen kandidaten te 

waarborgen en om de onafhankelijkheid 

van en het vertrouwen van het publiek in 

de Commissie als geheel te waarborgen, 

en dat deze verplichting – volgens de 

geactualiseerde versie van de studie van 

het Europees Parlement met als titel "De 

gedragscode voor de leden van de 

Europese Commissie – verbetering van 

effectiviteit en doelmatigheid" – kan 

worden beschouwd als een "best 

practice"-benadering, die zou kunnen 

worden uitgebreid tot soortgelijke ambten 

bij andere instellingen van de Unie; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/13 

Amendement  13 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. keurt de wijzigingen van het 

kaderakkoord over de betrekkingen tussen 

het Europees Parlement en de Europese 

Commissie, zoals gehecht aan dit besluit, 

goed; 

15. is van oordeel dat de goedkeuring 

van de bij dit besluit gevoegde wijzigingen 

van het kaderakkoord over de betrekkingen 

tussen het Europees Parlement en de 

Europese Commissie afhankelijk dient te 

zijn van de hernieuwde invoering van de 

nodige waarborgen tot behoud van het 

beginsel van onafhankelijkheid van de 

commissarissen middels de verplichting 

tot het nemen van onbetaald 

verkiezingsverlof wanneer een 

commissaris deelneemt aan verkiezingen 

voor het Europees Parlement; 

Or. en 

 

 


