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Ändringsförslag  11 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 

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

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet anser att 

förslagen till ändringar är i 

överensstämmelse med artiklarna 10.1 

och 17.7 i EU-fördraget, och välkomnar 

dem som en förbättring som konsoliderar 

den demokratiska valprocessen inför valet 

av kommissionens ordförande. 

11. Europaparlamentet anser att 

förslagen till ändringar ger upphov till 

väsentliga farhågor om huruvida de är 

förenliga med den princip om oberoende 

som fastställs i artikel 17.3 i EU-fördraget 

och artikel 245 i EUF-fördraget, och kan 

ge upphov till uppenbara problem i fråga 

om intressekonflikter, eftersom de tillåter 

att kommissionsledamöter ställer upp i 
valet till Europaparlamentet utan att 

föreskriva ett upphävande (obetald 

valledighet) av deras aktiviteter som 

kommissionsledamöter under 

valkampanjen. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

31.1.2018 A8-0006/12 

Ändringsförslag  12 

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

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 

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

Förslag till resolution 

Punkt 11a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 11a. Europaparlamentet påpekar att om 

en kommissionsledamot deltar som 

kandidat i valet till Europaparlamentet är 

ett krav på obetald valledighet en 

proportionerlig åtgärd för att garantera 

rättvisa och balans mellan kandidaterna 

och för att garantera kommissionens 

oberoende och allmänhetens förtroende 

för den som helhet, och att detta krav – 

enligt uppdateringen av 

Europaparlamentets studie ”The Code of 

Conduct for Commissioners – improving 

effectiveness and efficiency” – kan anses 

vara ett exempel på bästa praxis som kan 

utvidgas till att omfatta liknande 

befattningar i andra EU-institutioner. 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 

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

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet godkänner de 

ändringar till ramavtalet om förbindelserna 

mellan Europaparlamentet och Europeiska 

kommissionen som bifogas detta beslut. 

15. Europaparlamentet anser att 

godkännandet av de ändringar till 

ramavtalet om förbindelserna mellan 

Europaparlamentet och Europeiska 

kommissionen som bifogas detta beslut bör 

underställas krav på återinförandet av de 

garantier som krävs för att bibehålla 

principen om kommissionsledamöternas 

oberoende genom det obligatoriska kravet 

på obetald valledighet om en 

kommissionsledamot deltar i valet till 

Europaparlamentet. 

Or. en 

 

 


