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1.2.2018 A8-0006/14 

Pozměňovací návrh  14 

Esteban González Pons 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění h 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že Parlament již 

dříve vyzýval k tomu, aby proces 

nominace vedoucích kandidátů byl 

kodifikován v revizi Aktu o volbě členů 

Evropského parlamentu ve všeobecných a 

přímých volbách 7; 

vypouští se 

_________________  

7 Akt o volbě členů Evropského 

parlamentu ve všeobecných a přímých 

volbách, který je přílohou rozhodnutí 

Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. 

věst. L 278, 8.10.1976, s. 1) ve znění 

rozhodnutí Rady 93/81/Euratom, ESUO, 

EHS (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a 

rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom 

(Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1). 

 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

1.2.2018 A8-0006/15 

Pozměňovací návrh  15 

Esteban González Pons 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění h 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že Parlament již 

dříve vyzýval k tomu, aby proces nominace 

vedoucích kandidátů byl kodifikován v 

revizi Aktu o volbě členů Evropského 

parlamentu ve všeobecných a přímých 

volbách 7; 

H. vzhledem k tomu, že Parlament již 

dříve vyjádřil podporu procesu nominace 

vedoucích kandidátů, jak je jasně 

stanoveno ve Smlouvě, ve svém návrhu na 
revizi Aktu o volbě členů Evropského 

parlamentu ve všeobecných a přímých 

volbách7; 

 

_________________ _________________ 

7Akt o volbě členů Evropského parlamentu 

ve všeobecných a přímých volbách, který 

je přílohou rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, 

EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, 

s. 1) ve znění rozhodnutí Rady 

93/81/Euratom, ESUO, EHS (Úř. věst. L 

33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí Rady 

2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

7 Akt o volbě členů Evropského 

parlamentu ve všeobecných a přímých 

volbách, který je přílohou rozhodnutí Rady 

76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 

278, 8.10.1976, s. 1) ve znění rozhodnutí 

Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Úř. 

věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí 

Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 

283, 21.10.2002, s. 1). 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/16 

Pozměňovací návrh  16 

Esteban González Pons 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. uvítá dokončení revize kodexu 

chování členů Evropské komise, jehož 

cílem je jasněji stanovit povinnosti 

vztahující se na členy Komise v době 

výkonu jejich úřadu i po jeho skončení; v 

tomto ohledu žádá Komisi, aby sladila svůj 

návrh rozhodnutí ze dne 12. září 2017 o 

kodexu chování členů Evropské komise s 

dříve vyjádřenými názory Evropského 

parlamentu a jeho příslušných výborů, mj. 

pokud jde o přechodné období vztahující se 

na bývalé členy Komise po ukončení jejich 

funkčního období („cooling-off period“), 

transparentnost, jmenování nezávislé etické 

komise a účast v evropských volebních 

kampaních; 

12. uvítá dokončení revize kodexu 

chování členů Evropské komise, jehož 

cílem je jasněji stanovit povinnosti 

vztahující se na členy Komise v době 

výkonu jejich úřadu i po jeho skončení; v 

tomto ohledu žádá Komisi, aby sladila svůj 

návrh rozhodnutí ze dne 12. září 2017 o 

kodexu chování členů Evropské komise s 

dříve vyjádřenými názory Evropského 

parlamentu, mj. pokud jde o přechodné 

období vztahující se na bývalé členy 

Komise po ukončení jejich funkčního 

období („cooling-off period“), 

transparentnost, jmenování nezávislé etické 

komise a účast v evropských volebních 

kampaních; 

Or. en 

 


