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31.1.2018 A8-0006/11 

Amendamentul  11 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că proiectul de 

amendamente este conform cu articolul 10 

alineatul (1) și articolul 17 alineatul (7) din 

TUE și îl salută ca o îmbunătățire ce 

consolidează procesul electoral 

democratic de alegere a Președintelui 

Comisiei; 

11. consideră că proiectul de 

amendamente provoacă preocupări 

importante în ceea ce privește 

compatibilitatea sa cu principiul 

independenței prevăzut la articolul 17 

alineatul (3) din TUE și la articolul 245 

din TFUE și ar putea implica o problemă 

evidentă de conflict de interese, având în 

vedere că le permite comisarilor să 

candideze la alegerile europene fără a 

prevedea o suspendare (concediu electoral 

fără plată) din activitățile lor în calitate de 

membri ai Comisiei în timpul campaniei 

electorale; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/12 

Amendamentul  12 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. consideră că cerința referitoare la 

concediul electoral fără plată, în cazul în 

care un comisar participă, în calitate de 

candidat, la alegerile pentru Parlamentul 

European, este o măsură proporțională 

pentru a garanta echitatea și echilibrul 

dintre candidați, precum și independența 

și încrederea cetățenilor în Comisie în 

ansamblu și că, în conformitate cu 

versiunea actualizată a studiului 

Parlamentului European intitulat „Codul 

de conduită al comisarilor - îmbunătățirea 

eficacității și eficienței”, cerința poate fi 

considerată o bună practică, care ar putea 

fi extinsă pentru a acoperi posturi 

similare în alte instituții ale Uniunii; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/13 

Amendamentul  13 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. aprobă amendamentele la Acordul-

cadru privind relațiile dintre Parlamentul 

European și Comisia Europeană, anexate 

prezentei decizii; 

15. consideră că aprobarea 

amendamentelor la Acordul-cadru privind 

relațiile dintre Parlamentul European și 

Comisia Europeană, anexate prezentei 

decizii, ar trebui să fie condiționată de 

reintroducerea garanțiilor necesare 

pentru a menține principiul independenței 

comisarilor prin cerința obligatorie 

privind concediul electoral fără plată, în 

cazul în care un comisar participă la 

alegerile pentru Parlamentul European; 

Or. en 

 

 


