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1.2.2018 A8-0006/14 

Alteração  14 

Esteban González Pons 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 
Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que o Parlamento já 

tinha solicitado que o processo relativo 

aos «Spitzenkandidaten» fosse codificado 

aquando da revisão do Ato relativo à 

eleição dos representantes ao Parlamento 

Europeu por sufrágio universal direto7; 

Suprimido 

_________________  

7 Ato relativo à eleição dos representantes 

ao Parlamento Europeu por sufrágio 

universal direto, anexo à Decisão do 

Conselho 76/787/ECSC, CEE, Euratom 

(JO L 278 de 8.10.1976, p. 1), com a 

redação que lhe foi dada pela Decisão 

93/81/Euratom do Conselho, CECA, CEE 

(JO L 33 de 9.2.1993, p. 15.) e pela 

Decisão 2002/772/CE do Conselho, 

Euratom (JO L 283 de 21.10.2002, p. 1). 

 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/15 

Alteração  15 

Esteban González Pons 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 
Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que o Parlamento já 

tinha solicitado que o processo relativo aos 

«Spitzenkandidaten» fosse codificado 

aquando da revisão do Ato relativo à 

eleição dos representantes ao Parlamento 

Europeu por sufrágio universal direto7; 

H. Considerando que o Parlamento já 

tinha manifestado apoio ao processo 

relativo aos «Spitzenkandidaten», tal como 

definido no Tratado, na sua proposta de 
revisão do Ato relativo à eleição dos 

representantes ao Parlamento Europeu por 

sufrágio universal direto7; 

_________________ _________________ 

7 Ato relativo à eleição dos representantes 

ao Parlamento Europeu por sufrágio 

universal direto, anexo à Decisão do 

Conselho 76/787/ECSC, CEE, Euratom 

(JO L 278 de 8.10.1976, p. 1), com a 

redação que lhe foi dada pela Decisão 

93/81/Euratom do Conselho, CECA, CEE 

(JO L 33 de 9.2.1993, p. 15.) e pela 

Decisão 2002/772/CE do Conselho, 

Euratom (JO L 283 de 21.10.2002, p. 1). 

7 Ato relativo à eleição dos representantes 

ao Parlamento Europeu por sufrágio 

universal direto, anexo à Decisão do 

Conselho 76/787/ECSC, CEE, Euratom 

(JO L 278 de 8.10.1976, p. 1), com a 

redação que lhe foi dada pela Decisão 

93/81/Euratom do Conselho, CECA, CEE 

(JO L 33 de 9.2.1993, p. 15.) e pela 

Decisão 2002/772/CE do Conselho, 

Euratom (JO L 283 de 21.10.2002, p. 1). 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/16 

Alteração  16 

Esteban González Pons 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia 

2017/2233(ACI) 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 
Proposta de resolução Alteração 

12. Aguarda com expectativa que esteja 

concluída a revisão do Código de Conduta 

dos Comissários, a qual visa clarificar as 

obrigações aplicáveis aos comissários 

durante e após a vigência do respetivo 

mandato; solicita, neste contexto, à 

Comissão que alinhe o seu projeto de 

decisão, de 12 de setembro de 2017, sobre 

um Código de Conduta dos Comissários 

com as opiniões já manifestadas pelo 

Parlamento Europeu e pelas respetivas 

comissões parlamentares pertinentes no 

que concerne, entre outros, ao período de 

incompatibilidade aplicável aos 

comissários depois de cessarem funções, à 

transparência, à nomeação do Comité 

Independente de Ética e à participação nas 

campanhas eleitorais europeias; 

12. Aguarda com expectativa que esteja 

concluída a revisão do Código de Conduta 

dos Comissários, a qual visa clarificar as 

obrigações aplicáveis aos comissários 

durante e após a vigência do respetivo 

mandato; solicita, neste contexto, à 

Comissão que alinhe o seu projeto de 

decisão, de 12 de setembro de 2017, sobre 

um Código de Conduta dos Comissários 

com as opiniões já manifestadas pelo 

Parlamento Europeu no que concerne, 

entre outros, ao período de 

incompatibilidade aplicável aos 

comissários depois de cessarem funções, à 

transparência, à nomeação do Comité 

Independente de Ética e à participação nas 

campanhas eleitorais europeias; 

Or. en 

 


