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1.2.2018 A8-0006/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Esteban González Pons 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže Parlament už žiadal o 

kodifikáciu postupu navrhovania 

hlavných kandidátov v revízii Aktu o 

priamych a všeobecných voľbách 

poslancov Európskeho parlamentu7 ; 

vypúšťa sa 

_________________  

7 Akt z 20. septembra 1976 o priamych a 

všeobecných voľbách poslancov 

Európskeho parlamentu pripojený k 

rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, 

Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1), 

zmenený rozhodnutím Rady 

93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 

33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 

2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Esteban González Pons 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

H. keďže Parlament už žiadal o 

kodifikáciu postupu navrhovania hlavných 

kandidátov v revízii Aktu o priamych a 

všeobecných voľbách poslancov 

Európskeho parlamentu7; 

H. keďže Parlament už vyjadril 

podporu postupu navrhovania hlavných 

kandidátov, ako sa jasne stanovuje v 

zmluve, vo svojom návrhu na revíziu Aktu 

o priamych a všeobecných voľbách 

poslancov Európskeho parlamentu7; 

_________________ _________________ 

7 Akt z 20. septembra 1976 o priamych a 

všeobecných voľbách poslancov 

Európskeho parlamentu pripojený k 

rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, 

Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1), 

zmenený rozhodnutím Rady 

93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 

33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 

2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

7 Akt z 20. septembra 1976 o priamych a 

všeobecných voľbách poslancov 

Európskeho parlamentu pripojený k 

rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, 

Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1), 

zmenený rozhodnutím Rady 

93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 

33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 

2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Esteban González Pons 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revízia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 

2017/2233(ACI) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. s potešením očakáva dokončenie 

revízie Kódexu správania členov Európskej 

komisie, ktorej cieľom je objasniť 

povinnosti členov Komisie v úrade i mimo 

neho; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby 

zosúladila svoj návrh rozhodnutia z 12. 

septembra 2017 o Kódexe správania členov 

Európskej komisie so stanoviskami, ktoré 

už predložil Parlament a jej príslušné 

výbory, pokiaľ ide okrem iného o obdobie, 

počas ktorého sa bývalí členovia Komisie 

musia po ukončení funkčného obdobia 

vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, 

ďalej o transparentnosť, ustanovenie 

nezávislého etického výboru a účasť v 

kampaniach pred voľbami do Európskeho 

parlamentu; 

12. s potešením očakáva dokončenie 

revízie Kódexu správania členov Európskej 

komisie, ktorej cieľom je objasniť 

povinnosti členov Komisie v úrade i mimo 

neho; v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby 

zosúladila svoj návrh rozhodnutia z 12. 

septembra 2017 o Kódexe správania členov 

Európskej komisie so stanoviskami, ktoré 

už predložil Parlament, pokiaľ ide okrem 

iného o obdobie, počas ktorého sa bývalí 

členovia Komisie musia po ukončení 

funkčného obdobia vyhýbať akýmkoľvek 

konfliktom záujmov, ďalej 

o transparentnosť, ustanovenie nezávislého 

etického výboru a účasť v kampaniach pred 

voľbami do Európskeho parlamentu; 

Or. en 

 


