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Esteban González Pons 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Europaparlamentet har redan 

begärt att förfarandet med toppkandidater 

kodifieras i översynen av akten om 

allmänna direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet7. 

utgår 

_________________  

7 Akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, som 

utgör en bilaga till rådets beslut 

76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 

278, 8.10.1976, s. 1), ändrat genom rådets 

beslut 93/81/Euratom, EKSG, EEG 

(EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets 

beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 

283, 21.10.2002, s. 1). 

 

Or. en 
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Esteban González Pons 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Förslag till resolution 

Skäl H 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

H. Europaparlamentet har redan begärt 

att förfarandet med toppkandidater 

kodifieras i översynen av akten om 

allmänna direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet7 . 

H. Europaparlamentet har redan 

uttryckt sitt stöd för förfarandet med 

toppkandidater, som fastställs tydligt i 

fördraget, i sitt förlag till en översyn av 

akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet7. 

_________________ _________________ 

7 Akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, som 

utgör en bilaga till rådets beslut 

76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 

8.10.1976, s. 1), ändrat genom rådets beslut 

93/81/Euratom, EKSG, EEG (EGT L 33, 

9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 

2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

7 Akten om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet, som 

utgör en bilaga till rådets beslut 

76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 

8.10.1976, s. 1), ändrat genom rådets beslut 

93/81/Euratom, EKSG, EEG (EGT L 33, 

9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 

2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 

21.10.2002, s. 1). 

Or. en 
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Esteban González Pons 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0006/2018 

Esteban González Pons 

Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 

2017/2233(ACI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet ser fram emot 

slutförandet av översynen av 

uppförandekoden för ledamöter av 

Europeiska kommissionen som har till 

syfte att klargöra de skyldigheter som 

gäller för kommissionsledamöter såväl 

under som efter ämbetstiden. 

Kommissionen uppmanas i detta avseende 

att anpassa sitt förslag till beslut av den 

12 september 2017 om en uppförandekod 

för ledamöter av Europeiska kommissionen 

till de synpunkter som redan framförts av 

Europaparlamentet och dess ansvariga 

utskott, bland annat när det gäller en 

karenstid som tillämpas på tidigare 

kommissionsledamöter efter att deras 

uppdrag har upphört, öppenhet, utnämning 

av en oberoende etikkommitté och 

deltagande i europeiska valkampanjer. 

12. Europaparlamentet ser fram emot 

slutförandet av översynen av 

uppförandekoden för ledamöter av 

Europeiska kommissionen som har till 

syfte att klargöra de skyldigheter som 

gäller för kommissionsledamöter såväl 

under som efter ämbetstiden. 

Kommissionen uppmanas i detta avseende 

att anpassa sitt förslag till beslut av den 

12 september 2017 om en uppförandekod 

för ledamöter av Europeiska kommissionen 

till de synpunkter som redan framförts av 

Europaparlamentet, bland annat när det 

gäller en karenstid som tillämpas på 

tidigare kommissionsledamöter efter att 

deras uppdrag har upphört, öppenhet, 

utnämning av en oberoende etikkommitté 

och deltagande i europeiska valkampanjer. 

Or. en 

 


