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Докладчик: Паулу Ранжел

_______________________________________________________________

По искане на докладчика следните съображения и параграфи се коригират както 
следва:

А. като има предвид, че съгласно предвиденото от Договора от Лисабон следва да се 
използва в пълна степен възможността за задълбочаване на демократичната 
легитимност на Европейския съюз посредством процедурата за избиране на 
председателя и на състава на Европейската комисия, като по този начин се придава 
ново политическо измерение на изборите за Европейски парламент чрез 
посочването на кандидатите за този пост от страна на европейските политически 
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партии и се възстановява връзката с гражданите чрез правото, което им се дава, да 
дадат гласа си („също така“ се заличава) за предпочитания от тях кандидат; 

8. счита, че с оглед на политическото разбирателство, постигнато на заседанието на 
Европейския съвет от 11 и 12 декември (годината „2013 г.“ се заличава и се заменя 
с) 2008 г., и след решението на Европейския съвет от 22 май 2013 г. относно броя на 
членовете на Европейската комисия следва да бъдат предвидени допълнителни 
мерки за по-ефективно функциониране на Комисията, без да се засяга правото на 
всяка държава да посочи по един член на Комисията; 

11. настоятелно призовава бъдещия кандидат за председател на Комисията да вземе под 
внимание по подобаващ начин предложенията и препоръките за законодателство на 
Европейския съюз, направени преди това от Парламента въз основа на доклади по 
собствена инициатива или резолюции, които са получили подкрепа от голямо 
мнозинство от членовете на Европейския парламент и които предишната Комисия 
не е следвала в задоволителна степен до края на своя мандат;

38. приканва Съвета на министрите да изрази своята позиция относно възможността за 
участие в тристранно споразумение с Парламента и Комисията, с цел да се постигне 
по-нататъшен напредък по техническите въпроси, които (думите „вече са 
посочени“ се заменят с) до момента са предвидени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро законотворчество, в двустранното споразумение между 
Парламента и Съвета на министрите и отчасти в Рамковото споразумение;

Моля да отчетете тези корекции при внасяне на Вашите изменения.


