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31.1.2018 A8-0006/11 

Predlog spremembe  11 

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

Helmut Scholz, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. meni, da je osnutek dopolnitev v 

skladu s členoma 10(1) in 17(7) PEU in ga 

pozdravlja kot napredek k utrjevanju 

postopka demokratičnih volitev 

predsednika Komisije; 

11. meni, da osnutek dopolnitev vzbuja 

temeljne pomisleke glede njihove 

skladnosti z načelom samostojnosti iz 

člena 17(3) PEU in člena 245 PDEU in bi 

lahko vključeval očitni problem navzkrižja 

interesov, saj komisarjem omogoča 

kandidaturo na evropskih volitvah, ne da 

bi v času volilne kampanje prekinili 

dejavnosti kot člani Komisije (neplačan 

volilni dopust); 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/12 

Predlog spremembe  12 

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

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Lola Sánchez Caldentey 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. poudarja, da je zahteva za 

neplačan volilni dopust, če komisar 

kandidira na volitvah v Evropski 

parlament, sorazmeren ukrep za 

zagotavljanje enakosti in ravnovesja med 

kandidati ter neodvisnosti celotne 

Komisije in javnega zaupanja vanjo, in da 

se v skladu s posodobitvijo študije 

Evropskega parlamenta z naslovom 

„Kodeks ravnanja komisarjev – 

izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti“ ta 

zahteva lahko šteje kot najboljša praksa, 

ki se lahko razširi na podobne položaje v 

drugih institucijah Unije; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0006/13 

Predlog spremembe  13 

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

Helmut Scholz, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. odobri dopolnitev okvirnega 

sporazuma o odnosih med Evropskim 

parlamentom in Evropsko komisijo, ki je 

priložen temu sklepu; 

15. meni, da bi lahko bila odobritev 

sprememb okvirnega sporazuma o odnosih 

med Evropskim parlamentom in Evropsko 

komisijo, ki so priložene temu sklepu, 

pogoj za ponovno uvedbo potrebnih 

jamstev za ohranitev načela neodvisnosti 

komisarjev, z obvezno zahtevo za 

neplačan volilni dopust v primeru 

komisarja, ki kandidira na volitvah v 

Evropski parlament; 

Or. en 

 

 


