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Poprawka  14 

Esteban González Pons 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Nowelizacja Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem 

Europejskim i Komisją Europejską 

2017/2233(ACI) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że Parlament 

już apelował o kodyfikację procesu 

wyznaczania głównych kandydatów w 

ramach przeglądu Aktu dotyczącego 

wyborów przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich7; 

skreśla się 

_________________  

7 Akt dotyczący wyborów przedstawicieli 

do Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich 

załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, 

EWG, Euratom (Dz.U. L 278 z 8.10.1976, 

s. 1.) zmienionej decyzją Rady 

93/81/Euratom, EWWiS, EWG (Dz.U. L 

33 z 9.2.1993, s. 15.) i decyzją Rady 

2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 283 z 

21.10.2002, s. 1). 

 

Or. en 
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Poprawka  15 

Esteban González Pons 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Nowelizacja Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem 

Europejskim i Komisją Europejską 

2017/2233(ACI) 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że Parlament już 

apelował o kodyfikację procesu 

wyznaczania głównych kandydatów w 

ramach przeglądu Aktu dotyczącego 

wyborów przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich7; 

H. mając na uwadze, że Parlament już 

wyraził poparcie dla procesu wyznaczania 

głównych kandydatów, o czym wyraźnie 

mowa w Traktacie, w swoim wniosku o 

nowelizację Aktu dotyczącego wyborów 

przedstawicieli do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich7; 

_________________ _________________ 

7 Akt dotyczący wyborów przedstawicieli 

do Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich 

załączony do decyzji Rady 

76/787/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 

278 z 8.10.1976, s. 1.) zmienionej decyzją 

Rady 93/81/Euratom, EWWiS, EWG 

(Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15.) i decyzją 

Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 

283 z 21.10.2002, s. 1). 

7 Akt dotyczący wyborów przedstawicieli 

do Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośrednich 

załączony do decyzji Rady 

76/787/EWWiS, EWG, Euratom (Dz.U. L 

278 z 8.10.1976, s. 1.) zmienionej decyzją 

Rady 93/81/Euratom, EWWiS, EWG 

(Dz.U. L 33 z 9.2.1993, s. 15.) i decyzją 

Rady 2002/772/WE, Euratom (Dz.U. L 

283 z 21.10.2002, s. 1). 
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Poprawka  16 

Esteban González Pons 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Nowelizacja Porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem 

Europejskim i Komisją Europejską 

2017/2233(ACI) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. oczekuje zakończenia przeglądu 

kodeksu postępowania członków Komisji 

Europejskiej, który ma na celu uściślenie 

obowiązków komisarzy, zarówno w trakcie 

sprawowania tej funkcji, jak i po jej 

zakończeniu; w związku z tym zwraca się 

do Komisji o to, by dostosowała swój 

projekt decyzji z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie kodeksu postępowania 

członków Komisji Europejskiej do opinii 

już wyrażonych przez Parlament 

Europejski i jego właściwe komisje, 

zwłaszcza w odniesieniu do okresu 

karencji po zakończeniu sprawowania 

urzędu, przejrzystości, mianowania 

niezależnej komisji etycznej i udziału w 

kampaniach wyborczych w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego; 

12. oczekuje zakończenia przeglądu 

kodeksu postępowania członków Komisji 

Europejskiej, który ma na celu uściślenie 

obowiązków komisarzy, zarówno w trakcie 

sprawowania tej funkcji, jak i po jej 

zakończeniu; w związku z tym zwraca się 

do Komisji o to, by dostosowała swój 

projekt decyzji z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie kodeksu postępowania 

członków Komisji Europejskiej do opinii 

już wyrażonych przez Parlament 

Europejski, zwłaszcza w odniesieniu do 

okresu karencji po zakończeniu 

sprawowania urzędu, przejrzystości, 

mianowania niezależnej komisji etycznej i 

udziału w kampaniach wyborczych w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego; 

Or. en 

 


