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31.1.2018 A8-0006/11 

Alteração  11 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

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

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Considera que os projetos de 

alterações estão em conformidade com o 

artigo 10.º, n.º 1, e com o artigo 17.º, n.º 7, 

do TUE, e acolhe-os favoravelmente, pois 

constituem uma melhoria que consolida o 

processo de eleição democrática do 

Presidente da Comissão; 

11. Considera que os projetos de 

alterações levantam preocupações 

fundamentais relativas à compatibilidade 
com o princípio da independência 

estabelecido no artigo 17.º, n.º 3, do TUE e 

no artigo 245.º do TFUE e podem 

acarretar um problema óbvio de conflito 

de interesses, na medida em que permitem 

que os comissários se candidatem às 

eleições europeias sem prever a suspensão 

(licença sem vencimento por motivos 

eleitorais) das suas atividades como 

membros da Comissão durante a 

campanha eleitoral; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/12 

Alteração  12 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

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

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Sublinha que o requisito de 

licença sem vencimento por motivos 

eleitorais em caso de participação de um 

Comissário, como candidato, nas eleições 

ao Parlamento Europeu é uma medida 

proporcionada destinada a garantir a 

equidade e o equilíbrio entre os 

candidatos e assegurar a independência 

da Comissão e a confiança do público na 

mesma, e que, de acordo com a 

atualização do estudo do Parlamento 

Europeu intitulado «O Código de 

Conduta dos Comissários -melhorar a 

eficácia e a eficiência», este requisito 

pode ser considerado uma abordagem 

baseada em boas práticas, que pode ser 

alargada para abranger cargos 

semelhantes em outras instituições da 

União; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

31.1.2018 A8-0006/13 

Alteração  13 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

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

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Aprova as alterações ao Acordo-

Quadro sobre as relações entre o 

Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia, anexas à presente decisão; 

15. Considera que a aprovação das 

alterações ao Acordo-Quadro sobre as 

relações entre o Parlamento Europeu e a 

Comissão Europeia, anexas à presente 

decisão, deve depender da reintrodução 

das garantias necessárias para conservar 

o princípio de independência dos 

comissários, através do requisito 

obrigatório de licença sem vencimento por 

motivos eleitorais caso um comissário 

participe nas eleições ao Parlamento 

Europeu; 

Or. en 

 

 


