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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.2.2018 A8-0006/14 

Módosítás  14 

Esteban González Pons 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata 

2017/2233(ACI) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel az Európai Parlament 

tagjainak közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról 

szóló okmány felülvizsgálata során a 

Parlament már kérte a 

„Spitzenkandidaten” folyamat 

kodifikálását7; 

törölve 

_________________  

7 A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi 

határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) 

és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi 

határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. 

o.) módosított 76/787/ESZAK, EGK, 

Euratom tanácsi határozathoz (HL L 

278., 1976.10.8., 1. o.) mellékelt, az 

Európai Parlament képviselőinek 

közvetlen, általános választójog alapján 

történő megválasztásáról szóló jogi aktus. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.2.2018 A8-0006/15 

Módosítás  15 

Esteban González Pons 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata 

2017/2233(ACI) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel az Európai Parlament 

tagjainak közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról 

szóló okmány felülvizsgálata során a 

Parlament már kérte a „Spitzenkandidaten” 

folyamat kodifikálását7; 

H. mivel az Európai Parlament 

tagjainak közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról 

szóló okmány felülvizsgálatára irányuló 

javaslatában a Parlament már hangot adott 

annak, hogy támogatja a Szerződésben 

egyértelműen rögzített 
„Spitzenkandidaten” folyamatot7; 

_________________ _________________ 

7A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi 

határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és 

a 2002/772/EK, Euratom tanácsi 

határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) 

módosított 76/787/ESZAK, EGK, Euratom 

tanácsi határozathoz (HL L 278, 

1976.10.8., 1. o) mellékelt, az Európai 

Parlament képviselőinek közvetlen, 

általános választójog alapján történő 

megválasztásáról szóló jogi aktus. 

7A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi 

határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és 

a 2002/772/EK, Euratom tanácsi 

határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) 

módosított 76/787/ESZAK, EGK, Euratom 

tanácsi határozathoz (HL L 278, 

1976.10.8., 1. o) mellékelt, az Európai 

Parlament képviselőinek közvetlen, 

általános választójog alapján történő 

megválasztásáról szóló jogi aktus. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.2.2018 A8-0006/16 

Módosítás  16 

Esteban González Pons 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata 

2017/2233(ACI) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. várakozással tekint az Európai 

Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási 

kódex felülvizsgálatának elvégzése elé, 

amely felülvizsgálat célja, hogy pontosítsa 

a Bizottság tagjaira háruló 

kötelezettségeket hivatali idejükben és 

azon kívül; e tekintetben felkéri a 

Bizottságot, hogy az Európai Bizottság 

tagjainak magatartási kódexéről szóló, 

2017. szeptember 12-i határozattervezetét 

hangolja össze az Európai Parlament és 

illetékes bizottságai által már 

megfogalmazott véleményekkel többek 

között a Bizottság korábbi tagjai esetében 

hivatali megbízatásuk megszűnését 

követően alkalmazandó várakozási idő, az 

átláthatóság, a független etikai bizottság 

kinevezése és az európai választási 

kampányokban való részvétel tekintetében; 

12. várakozással tekint az Európai 

Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási 

kódex felülvizsgálatának elvégzése elé, 

amely felülvizsgálat célja, hogy pontosítsa 

a Bizottság tagjaira háruló 

kötelezettségeket hivatali idejükben és 

azon kívül; e tekintetben felkéri a 

Bizottságot, hogy az Európai Bizottság 

tagjainak magatartási kódexéről szóló, 

2017. szeptember 12-i határozattervezetét 

hangolja össze az Európai Parlament által 

már megfogalmazott véleményekkel 

többek között a Bizottság korábbi tagjai 

esetében hivatali megbízatásuk 

megszűnését követően alkalmazandó 

várakozási idő, az átláthatóság, a független 

etikai bizottság kinevezése és az európai 

választási kampányokban való részvétel 

tekintetében; 

Or. en 

 


