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Κατόπιν αιτήματος του εισηγητού, οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις και παράγραφοι 
διορθώνονται ως εξής:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η ενίσχυση της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
μέσω της διαδικασίας που οδηγεί στην εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και στη διαδικασία ανάληψης καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσδίδοντας με 
τον τρόπο αυτό μια νέα πολιτική διάσταση στις ευρωπαϊκές εκλογές μέσω της ανάδειξης 
υποψηφίων για το εν λόγω αξίωμα προερχόμενων από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και αποκαθιστώντας τους δεσμούς με τους πολίτες μέσα από τη δυνατότητα που τους 
δίνεται να ψηφίσουν το πρόσωπο της επιλογής τους· (η διόρθωση δεν αφορά το ελληνικό 
κείμενο).



8. κρίνει ότι, σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 11 και 12 Δεκεμβρίου (η ημερομηνία "2013" διαγράφεται 
και αντικαθίσταται από την ημερομηνία) 2008 και μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της, 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με τον αριθμό των μελών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, πρέπει να προβλεφθούν πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της Επιτροπής, με την επιφύλαξη του δικαιώματος διορισμού ενός Επιτρόπου 
ανά κράτος μέλος· 

11. προτρέπει τον μελλοντικό προτεινόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής να λάβει δεόντως υπόψη 
του τις προτάσεις και τις συστάσεις για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 
γίνει ήδη από το Κοινοβούλιο βάσει εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας ή ψηφισμάτων που 
έλαβαν την υποστήριξη μιας ισχυρής πλειοψηφίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τα οποία ακολούθησε σε μη ικανοποιητικό βαθμό η προηγούμενη 
Επιτροπή έως τη λήξη της θητείας της·

38. καλεί το Συμβούλιο Υπουργών να εκφράσει τη θέση του όσον αφορά τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε μια τριμερή συμφωνία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, με στόχο την 
επίτευξη περαιτέρω προόδου στα τεχνικά ζητήματα που (οι λέξεις "αναφέρονται ήδη" 
διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις) προσδιορίζονται μέχρι στιγμής στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, στη διμερή συμφωνία μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών και, εν μέρει, στη συμφωνία-πλαίσιο·

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη αυτές τις διορθώσεις κατά την κατάθεση των τροπολογιών 
σας.


