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1.2.2018 A8-0006/14 

Predlog spremembe  14 

Esteban González Pons 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo 

2017/2233(ACI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je Parlament že pozval, naj bo 

postopek vodilnih kandidatov kodificiran 

med revizijo akta o volitvah članov 

Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami7; 

črtano 

_________________  

7 Akta o volitvah predstavnikov 

Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami, priloženega 

Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, 

Euratom (UL L 278, 8.10.1976, str. 1.), 

kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 

93/81/Euratom, ESPJ, EGS (UL L 33, 

9.2.1993, str. 15) in Sklepom Sveta 

2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 

21.10.2002, str. 1). 

 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/15 

Predlog spremembe  15 

Esteban González Pons 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo 

2017/2233(ACI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker je Parlament že pozval, naj bo 

postopek vodilnih kandidatov kodificiran 

med revizijo akta o volitvah članov 

Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami7; 

H. ker je Parlament v svojem predlogu 

za revizijo akta o volitvah članov 

Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami7 že podprl 

postopek vodilnih kandidatov, kot je 

izrecno določen v Pogodbi; 

_________________ _________________ 

7 Akta o volitvah predstavnikov 

Evropskega parlamenta s splošnimi 

neposrednimi volitvami, priloženega 

Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom 

(UL L 278, 8.10.1976, str. 1.), kakor je bil 

spremenjen s Sklepom Sveta 

93/81/Euratom, ESPJ, EGS (UL L 33, 

9.2.1993, str. 15) in Sklepom Sveta 

2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 

21.10.2002, str. 1). 

7 Akt o volitvah predstavnikov Evropskega 

parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami, priloženega Sklepu Sveta 

76/787/ESPJ, EGS, Euratom (UL L 278, 

8.10.1976, str. 1.), kakor je bil spremenjen 

s Sklepom Sveta 93/81/Euratom, ESPJ, 

EGS (UL L 33, 9.2.1993, str. 15) in 

Sklepom Sveta 2002/772/ES, Euratom (UL 

L 283, 21.10.2002, str. 1). 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0006/16 

Predlog spremembe  16 

Esteban González Pons 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo 

2017/2233(ACI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. se veseli, da bo končana revizija 

kodeksa ravnanja za člane Evropske 

komisije, katere namen je razjasniti 

obveznosti, ki veljajo za člane Komisije 

med službenim časom in zunaj njega; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj prilagodi 

svoj osnutek sklepa z dne 12. septembra 

2017 o kodeksu ravnanja za člane 

Evropske komisije stališčem, ki so jih že 

izrazili Evropski parlament in njegovi 

pristojni odbori, kar zadeva, med drugim, 

obdobje mirovanja, ki se uporablja za 

nekdanje člane Komisije po prenehanju 

mandata, preglednost, imenovanje 

neodvisnega odbora za etiko in sodelovanje 

v evropskih volilnih kampanjah; 

12. se veseli, da bo končana revizija 

kodeksa ravnanja za člane Evropske 

komisije, katere namen je razjasniti 

obveznosti, ki veljajo za člane Komisije 

med službenim časom in zunaj njega; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj prilagodi 

svoj osnutek sklepa z dne 12. septembra 

2017 o kodeksu ravnanja za člane 

Evropske komisije stališčem, ki jih je že 

izrazil Evropski parlament, kar zadeva, 

med drugim, obdobje mirovanja, ki se 

uporablja za nekdanje člane Komisije po 

prenehanju mandata, preglednost, 

imenovanje neodvisnega odbora za etiko in 

sodelovanje v evropskih volilnih 

kampanjah; 

Or. en 

 

 


