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Na žádost zpravodaje se následující body odůvodnění a odstavce opravují takto:

A. vzhledem k tomu, že je třeba plně využít prohlubování demokratické legitimity Evropské 
unie, kterou stanovuje Lisabonská smlouva, a to prostřednictvím postupu vedoucího 
k volbě předsedy Evropské komise a slavnostnímu zahájení činnosti Evropské komise, 
což propůjčuje volbám do Evropského parlamentu nový politický rozměr, protože 
kandidáty do této funkce jmenují evropské politické strany, a znovu spojuje občany, 
neboť jim umožňuje hlasovat (vypouští se slovo „i“) pro osobu dle jejich výběru;

8. zastává názor – kromě politické dohody, které bylo dosaženo na zasedání Evropské rady 
ve dnech 11. a 12. prosince (vypouští se rok „2013“, který se nahrazuje rokem) 2008
a v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. května 2013 o počtu členů 



Evropské komise –, že by měla být předpokládána dodatečná opatření pro účinnější 
fungování Komise, aniž bude dotčeno právo jmenovat jednoho komisaře za každý členský 
stát; 

11. naléhavě žádá budoucího navrženého předsedu Komise, aby řádně zohlednil návrhy 
a doporučení týkající se právních předpisů Evropské unie, jež dříve podal Parlament 
na základě zpráv nebo usnesení z vlastního podnětu, které získaly podporu široké většiny 
poslanců Evropského parlamentu a jimiž se předešlá Komise do konce svého funkčního 
období (vypouští se slovo „úspěšně“) nezabývala dostatečně;

38. vyzývá Radu ministrů, aby vyjádřila své stanovisko k možnosti účasti v třístranné dohodě 
s Parlamentem a Komisí s cílem dosáhnout dalšího pokroku v technických záležitostech, 
které již byly (vypouští se slovo „zmíněny“, které se nahrazuje slovem) stanoveny
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, v dvoustranné 
dohodě mezi Parlamentem a Radou ministrů a částečně v rámcové dohodě;

Prosím, povšimněte si těchto oprav při předkládání pozměňovacích návrhů.


