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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

1.2.2018 A8-0006/14 

Muudatusettepanek  14 

Esteban González Pons 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine 

2017/2233(ACI) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus h 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et Euroopa Parlament 

on juba nõudnud, et esikandidaatide 

protsess kodifitseeritaks Euroopa 

Parlamendi liikmete valimist otsestel ja 

üldistel valimistel käsitleva akti7 

läbivaatamise käigus; 

välja jäetud 

_________________  

7 Euroopa Parlamendi liikmete valimist 

otsestel ja üldistel valimistel käsitlev akt, 

mis on lisatud nõukogu otsusele 

76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT 

L 278, 8.10.1976, lk 1) ning mida on 

muudetud nõukogu otsusega 

93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 

9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 

2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 

21.10.2002, lk 1). 

 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/15 

Muudatusettepanek  15 

Esteban González Pons 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine 

2017/2233(ACI) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus h 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et Euroopa Parlament 

on juba nõudnud, et esikandidaatide 

protsess kodifitseeritaks Euroopa 

Parlamendi liikmete valimist otsestel ja 

üldistel valimistel käsitleva akti7 

läbivaatamise käigus; 

H. arvestades, et Euroopa Parlament 

on oma ettepanekus Euroopa Parlamendi 

liikmete valimist otsestel ja üldistel 

valimistel käsitleva akti7 läbivaatamise 

kohta juba väljendanud toetust 

esikandidaatide protsessile, mis on selgelt 

sätestatud aluslepingus; 

_________________ _________________ 

7 Euroopa Parlamendi liikmete valimist 

otsestel ja üldistel valimistel käsitlev akt, 

mis on lisatud nõukogu otsusele 

76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT 

L 278, 8.10.1976, lk 1) ning mida on 

muudetud nõukogu otsusega 

93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 

9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 

2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 

21.10.2002, lk 1). 

7 Euroopa Parlamendi liikmete valimist 

otsestel ja üldistel valimistel käsitlev akt, 

mis on lisatud nõukogu otsusele 

76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT 

L 278, 8.10.1976, lk 1) ning mida on 

muudetud nõukogu otsusega 

93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 

9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 

2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 

21.10.2002, lk 1). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

1.2.2018 A8-0006/16 

Muudatusettepanek  16 

Esteban González Pons 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe läbivaatamine 

2017/2233(ACI) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. ootab, et viidaks lõpule Euroopa 

Komisjoni liikmete käitumisjuhendi 

läbivaatamine, mille eesmärk on täpsustada 

komisjoni liikmete ametisiseseid ja -

väliseid kohustusi; sellega seoses palub 

komisjonil ühtlustada oma 12. septembri 

2017. aasta otsuse eelnõu Euroopa 

Komisjoni liikmete käitumisjuhendi kohta 

Euroopa Parlamendi ja selle asjaomaste 

komisjonide juba väljendatud 

seisukohtadega, mis käsitlevad muu hulgas 

komisjoni endiste liikmete suhtes 

kohaldatavat ooteaega pärast ametist 

lahkumist, läbipaistvust, sõltumatu 

eetikakomitee nimetamist ja osalemist 

Euroopa valimiskampaaniates; 

12. ootab, et viidaks lõpule Euroopa 

Komisjoni liikmete käitumisjuhendi 

läbivaatamine, mille eesmärk on täpsustada 

komisjoni liikmete ametisiseseid ja -

väliseid kohustusi; sellega seoses palub 

komisjonil ühtlustada oma 12. septembri 

2017. aasta otsuse eelnõu Euroopa 

Komisjoni liikmete käitumisjuhendi kohta 

Euroopa Parlamendi juba väljendatud 

seisukohtadega, mis käsitlevad muu hulgas 

komisjoni endiste liikmete suhtes 

kohaldatavat ooteaega pärast ametist 

lahkumist, läbipaistvust, sõltumatu 

eetikakomitee nimetamist ja osalemist 

Euroopa valimiskampaaniates; 

Or. en 

 


